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Készült:

JEGYZŐKÖNYV
Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 12-én 1430 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András
alpolgármester, Sárkány Sándor képviselő és Vágó Lajos képviselő
Igazoltan távol vannak: Hegyi Ferencné képviselő, Galambos István képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:

Czene Boglárka jegyző

Jegyzőkönyvezető: Vilmánszki Jánosné igazgatási ügyintéző
Kovács Mária polgármester tisztelettel köszönti a rendkívüli nyilvános képviselő-testületi
ülésen megjelenteket.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 7 főből 5 fő jelen van.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Gaál Marianna
alpolgármestert és Csányi András
alpolgármestert.
A jegyzőkönyv-hitelesítők személyével a képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal
egyetért.
Ezt követően Kovács Mária polgármester ismerteti a meghívóban szereplő napirendi
pontokat:
1. A település alapellátási körzeteiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Döntéshozatal a DIGI Távközlési Kft. (Budapest) antennatorony létesítése tárgyában
Előadó: Kovács Mária polgármester
Kovács Mária polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztett
napirenddel egyetértenek-e, illetve indítványozzák-e egyéb napirendi pontok megtárgyalását?
Megállapítja, hogy a képviselő-testület új napirendi pontot megtárgyalni nem kíván.
A polgármester kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a napirend elfogadásáról szavazzanak.
Aki egyetért a napirendi javaslattal, kéri, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A szavazást követően megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – meghozta a következő határozatot:
71/2016. (X.12.) Kt. sz. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. október 12-én
tartandó rendkívüli nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. A település alapellátási körzeteiről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Kovács Mária polgármester
2. Döntéshozatal a DIGI Távközlési Kft. (Budapest) antennatorony létesítése
tárgyában
Előadó: Kovács Mária polgármester
1. napirendi pont:
A település alapellátási körzeteiről szóló rendelet megalkotása
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Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy Magyarország helyi
önkormányzataitól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja, valamint
a 23. § (5) bekezdés 9. pontja a települési önkormányzat feladataként határozza meg az
egészségügyi alapellátás biztosítását.
Az Országgyűlés 2015. július 6-án fogadta el az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvényt (a továbbiakban: Eatv.). Az Eatv. - az önkormányzatok feladatai
vonatkozásában - 2015. augusztus l-jétől hatályon kívül helyezte az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 152.§ (1)-(2) bekezdését:
,, 15.§ (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
d) a védőnői ellátásról,
e) az iskola-egészségügyi ellátásról.
(2) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a kormányrendelet szerinti praxiskezelő
által megadott szempontokat figyelembe véve - megállapítja és kialakítja az egészségügyi
alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az
érintett települési önkormányzatok egyetértésben állapítják meg. "
2015. augusztus l-jétől az önkormányzatok egészségügyi alapellátással kapcsolatos feladatait
az Eatv. állapítja meg: ,,5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás
körében gondoskodik:
a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
b) a fogorvosi alapellátásról,
c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti
ellátásról,
d) a védőnői ellátásról, és
e) az iskola-egészségügyi ellátásról "
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényt 5.§ (1) bekezdés a)-e)
pontjaiban meghatározott valamennyi egészségügyi alapellátás körzeteit az Eatv. 6.§ (1)
bekezdése alapján önkormányzati rendeletben kell szabályozni:
„6.§ (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő
által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az
egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet
székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák
meg."
Az önálló orvosi tevékenységről 2000. évi II. törvény 2. § (1 )-(2) bekezdése szerint:
„háziorvos önálló orvosi tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott
eseteit kivéve - csak személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi
körzetben, a praxisjogot engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől. A praxisjog alapján
végezhető önálló orvosi tevékenység- törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési
önkormányzat rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható."
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Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdés alapján a
körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az alapellátásért felelős országos
módszertani intézet véleményét is.
A ·Kormány a praxiskezelőt a háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a fogorvosok
vonatkozásában az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 313/2011.(XII. 23.) Kormányrendeletben jelölte ki. A 313/2011.(XII. 23.)
Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése szerint a Kormány praxiskezelőként az Országos
Tisztifőorvosi Hivatalt jelöli ki.
A Kormányrendelet hivatkozott rendelkezése 2015.március 1. előtt praxiskezelőként az
Országos Alapellátási Intézetet (OALI) jelölte ki. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról valamint a
gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.)
Kormányrendelet 3/ A.§ értelmében az ÁNTSZ-t a Kormányrendelet 1. mellékletben
meghatározott országos intézet és az Országos Tisztiorvosi Hivatal alkotja.
A Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése alapján az országos intézet az ÁNTSZ szakmaimódszertani, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, nyilvántartási, koordinálási,
szakértői, valamint az egészségügyi szolgáltatók feletti egyes szakfelügyeleti feladatokat
ellátó szerve.
A Kormányrendelet 1. melléklet 4. pontja alapján országos intézetnek minősül a Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet (NEFI). A költségvetési szerv - alapító okirata szerint a NEFI az
alapellátás területén az ÁNTSZ szakmai  módszertani alapintézménye.
A fenti jogszabályhelyeknek eleget téve véleményezés céljából megküldésre került a
rendelettervezet.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
önkormányzati rendelet tervezetét megtárgyalni és megalkotni szíveskedjenek.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
megalkotta a következő rendeletét:
Ecsegfalva Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2016. (X.13.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körzeteiről
( a rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.)

2. napirendi pont:
Döntéshozatal a DIGI Távközlési Kft. (Budapest) antennatorony létesítése tárgyában
Kovács Mária polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Ecsegfalva Község
Önkormányzatát megkereste a DIGI Távközlési Kft. (1134 Budapest, Váci u.35.) , hogy
önálló hang- és adatforgalmi szolgáltatást biztosító hálózatot szándékozna kiépíteni
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településünkön. A szolgáltatást 1 db. max. 40 m magas rácsos szerkezetű antenna toronnyal
kívánja megoldani, amely lefedné a település egészét.
Az igénybe venni kívánt terület 25 m2 (meglévő építmény), és 150 m2 (zöldmezős) terület,
amelyért a DIGI Kft. 200.000 Ft/év/ bérleti díjat fizetne a megvalósulás esetén.
Az előzetesen vizsgált, esetlegesen alkalmas területekből az alábbi
alkalmasnak a kérelmező:

helyszínt tartja

Ecsegfalva belterület 283 hrsz. A terület tulajdonosa Ecsegfalva Község Önkormányzata.
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem megtárgyalni és dönteni
szíveskedjenek.
A képviselő-testület egyhangúlag 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül –
meghozta a következő határozatot:
72/2016.(X.12.) Kt. határozat:
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat támogatja a DIGI Távközlési Kft. (1134 Budapest, Váci u. 35.)
antenna torony létesítési kérelmét, és a megvalósításhoz biztosítja az Ecsegfalva,
hrsz.: 283 területből a kívánt 25 m2 (meglévő építményt), 150 m2 (zöldmezős)
területet, valamint elfogadja a felajánlott 200.000,- Ft/év bérleti díjat.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelmezőt a testület
döntéséről értesítse, valamint a bérleti szerződés aláírásával.
Felelős:
Határidő:

Kovács Mária polgármester
értelem szerint

Ezt követően, mivel több bejelentés és hozzászólás nem hangzott el, Kovács Mária
polgármester a képviselő-testület rendkívüli nyilvános ülését 1510-kor bezárta.
K. m. 1. oldalon

Kovács Mária
polgármester

Czene Boglárka
jegyző

Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő

Csányi András
jegyzőkönyv-hitelesítő
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