JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. január 19-én tartott nyilvános, rendkívüli testületi
ülésén.

Az ülés helye:

Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, 12:00 óra
/5124 Jászágó, Kókai L. tér 1./

Jelen vannak:

Mozsár Lászlóné polgármester
Csajkás Lajos alpolgármester
Jenes Miklós képviselő
Kiss Attila képviselő

Dr. Kundrák István jegyző
Kasza Gabriella jegyzőkönyvvezető

Mozsár Lászlóné polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, megállapította a jelenléti ív
alapján, hogy az 5 fős Képviselő-testületből 4 fő jelen van, a testület határozatképes. A meghívás
írásban történt. A napirend kiegészítésére szóban tesz javaslatot, kéri napirendre tűzni másodikként,
az Emberi Erőforrás Operatív program keretében meghirdetett EFOP 3.9.2-16. „Humán kapacitások
fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek” c. pályázaton való részvételt.
Megkérdezte kívánja-e valaki kiegészíteni. /Kiegészítés nem hangzott el/ Jegyzőkönyv hitelesítőnek
Csajkás Lajos alpolgármestert javasolta. – A jegyzőkönyvvezetés módját, amely írásban és
hangrögzítővel történik. – A jegyzőkönyvet Kasza Gabriella jegyzőkönyvvezető vezeti.
Mozsár Lászlóné polgármester kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzott javaslatokkal
egyetértenek, kézfeltartással jelezzék.
Javasolt napirendi pontok:
I.

II.

napirend
Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározása
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
napirend
az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében meghirdetett EFOP 3.9.2-16 „Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek” c. pályázaton
való részvételről
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
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Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (I.19.) határozata
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 19-i rendkívüli ülés
napirendjének elfogadásáról
I.

Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározása
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
II. az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében meghirdetett EFOP 3.9.2-16 „Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben c. pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, helyben
4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./Irattár

I./ Napirend:
Tárgy:

Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározása

Előterjesztő:

Mozsár Lászlóné polgármester

Mozsár Lászlóné polgármester: 2016. október 17-én a JNSZ Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztályától érkezett felhívás egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapítására és
kialakítására vonatkozó rendelet megalkotásáról. A rendelet tervezetet a Nemzeti Egészségfejlesztési
Intézethez (NEFI) nyújtottuk be jóváhagyásra. Az intézet 2016. december végén küldte meg
jóváhagyó véleményét az egészségügyi tárgyú rendelethez. A testület tagjai írásban megkapták a
tervezetet, valamint a NEFI jóváhagyó tájékoztatóját. Mivel hozzászólás , vélemény nem hangzott el,
Mozsár Lászlóné kérte, hogy aki egyetért a rendelet tervezettel kézfeltartással jelezze.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
rendeletet:

Jászágó Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017.(I.23.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
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Jászágó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró, az
alapellátásért felelős Országos Módszertani Intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli
el:
1.§
(1) Jászágó községben egy (vegyes) háziorvosi körzet működik.
(2) A háziorvosi körzet Jászágó Község Önkormányzata közigazgatási területére terjed ki.
2. §
(1) Jászágó Község Önkormányzata közigazgatási területe a Jászárokszállás 2. számú fogorvosi
körzethez tartozik.
(2) A fogorvosi körzet közös működtetéséről Jászárokszállás Város Önkormányzata és Jászágó
Község Önkormányzata2007.12.17. napján feladat-ellátási szerződést kötött.
3. §
(1) Jászágó Község területén az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás Jászberény Város
Önkormányzata által működtetett, és ahhoz a 72/2008 (VIII.27.) számú határozattal
csatlakozott Jászágó Község Önkormányzata az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.
(4031 Debrecen, István út 6.) orvosi ügyelettel látja el.
4. §
(1) Jászágó községben egy védőnői körzet működik.
(2) A védőnői körzet Jászágó Község Önkormányzata közigazgatási területe.
5.§
(1) Jászágó Községben egy iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi körzet működik.
(2) Az iskola-egészségügyi és ifjúság-egészségügyi körzet Jászágó Község Önkormányzata
közigazgatási területére terjed ki.
6. §
(1.) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kelt: Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én tartott ülésén.

Mozsár Lászlóné

Dr. Kundrák István

polgármester

jegyző

A rendelet Jászágó községben 2017.01.23.napján kihirdetve.

Dr. Kundrák István
Jegyző
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Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1./ Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
2./ Dr. Kundrák István jegyző, helyben
3./ Képviselő-testület tagjai, helyben
4./ JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
5./Irattár

II./ Napirend:
Tárgy: az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében meghirdetett EFOP 3.9.2-16 „Humán
kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek” c. pályázaton való
részvételről
Előterjesztő: Mozsár Lászlóné polgármester
Mozsár Lászlóné polgármester: Jászberény Város Önkormányzata felkérte a felsőjászsági
kistelepüléseket, hogy vegyenek részt az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében meghirdetett
EFOP 3.9.2-16 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek” c.
pályázatban. Célja az esélyegyenlőség megteremtése a felsőjászsági lakosok számára. Felnőtt képzés
a rászoruló lakosság részére, az iskolás korúak felzárkóztatása, ösztöndíj biztosítása, utaztatás
támogatása stb. A pályázat előkészítését és a kapcsolódó költségeket Jászberény Városi
Önkormányzat magára vállalja.
Kiss Attila képviselő:
Ha nem tartalmaz költségeket, támogatásra javasolja.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő
határozatot:
Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (I.19.) határozata
az Emberi Erőforrás Operatív Program keretében meghirdetett EFOP 3.9.2-16 „Humán kapacitások
fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek” c. pályázaton való részvételről
1. Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Jászberény Város
Önkormányzatának a „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek” című pályázaton történő részvételét
2. A Képviselő-testület felkéri, egyben felhatalmazza Jászágó Község polgármesterét a
pályázattal összefüggő valamennyi szükséges jognyilatkozat megtételére, így különösen: a
kapcsolódó nyilatkozatok, szerződések és megállapodások aláírására.
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Határidő: 2017. február 09.
Felelős: Mozsár Lászlóné polgármester
Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Döntéshozatalban résztvevők száma: 4 fő
Döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve és kizárás indoka: Jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzése: Erről értesül:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mozsár Lászlóné polgármester, helyben
Dr. Kundrák István jegyző, helyben
Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, helyben
Jászberény Város Önkormányzata, Jászberény
JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
Irattár

További kérdés, vélemény nem hangzott el, a polgármester a nyílt ülést bezárta.

k.m.f.

Mozsár Lászlóné

Dr. Kundrák István

polgármester

jegyző

Csajkás Lajos
Jegyzőkönyv hitelesítő
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