
TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 
 

K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T E 
 

2017. január 10-én 
 

megtartott 
 

rendkívüli 
 

ülésének 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 
 
 

Tartalom: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/2017.(I.10.) számú r e n d e l e t e 
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról  
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1/2017.(I.10.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2/2017.(I.10.) számú határozata 
Védőnői körzet módosításáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete  
3/2017.(I. 10.) számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak   az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásának elmulasztására vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalásáról 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: a 2017.január 10-én megtartott  rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 
 
Ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Nagyterem 
 
Jelen vannak:  Gyói Gábor polgármester 
   Braxa Józsefné 

Kakulya Károly 
                                   Szitó Lajos Zoltánné 
 
Csongrádi Ferencné, Tényi Imre és Vágner István  képviselők az ülésről távol maradtak. 
 
   
Tanácskozási joggal meghívottak: 
 
dr. Babák Zoltán jegyző  
 
Jegyzőkönyv-vezető: Bagi Gyöngyi 
 
 
Gyói Gábor polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülésen  4 fő 
képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Napirendi javaslat: 
Védőnői körzet módosítása 
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 
rendelet elfogadása 
 
A napirendi pontra tett javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta. 
 
 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
1/2017.(I.10.) számú határozata 
Napirend elfogadásáról 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2017.január 10-i rendkívüli  
képviselő-testületi ülés napirendjét a szóban  beterjesztett napirenddel elfogadta. 
 
A határozatról értesül:   
   -  Képviselő-testület tagjai 
 
I.Napirend 
Védőnői körzet módosítása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Szóbeli előterjesztés 
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Gyói Gábor 
A védőnő bejelentette, hogy a továbbiakban a saját vállalkozásában szeretne dolgozni, tehát a 
védőnői státusz megüresedik. Szelevényen szintén az a probléma, hogy betöltetlen jelenleg az 
állás, a mi védőnőnk járt át helyettesíteni. Felmerült, hogy a két település közösen alkosson 
egy védőnői körzetet, Tiszasas gesztorságával, és így hirdetnénk meg a védőnői állást. 
Kérem, támogassa a képviselő-testület az elhangzottakat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
2/2017.(I.10.) számú határozata 
Védőnői körzet módosításáról 
 
 
Tiszasas  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) és 6. § (1) bekezdése alapján 
Szelevény Község Önkormányzat Képviselő-testületénél kezdeményezi a  2 település 
védőnői körzetének módosítását, mely módosítás értelmében  Tiszasas székhellyel  
Tiszasas és Szelevény Községek közigazgatási területére kiterjedő egy védőnő körzet 
kerülne kialakításra. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új védőnői körzet kialakítására 
vonatkozó megállapodás aláírására. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyói Gábor  polgármester 
             dr. Babák Zoltán - jegyző 
 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai jkv. útján 
Irattár. 
 
 
II.Napirend 
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 
rendelet elfogadása 
Előadó: Gyói Gábor polgármester 
 
Szóbeli előterjesztés 
 
Gyói Gábor 
Az elmúlt testületi ülésen volt szó az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról, 
akkor azért nem tudtuk elfogadni a rendeletet, mert a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet még 
nem küldte meg a véleményezését a témával kapcsolatban. Azóta a vélemény megérkezett, 
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mely értelmében a rendelet-tervezetben szereplő adatok és a körzetek szerinti felosztás 
megfelelő.  
 
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleménye a jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
Így most kell rendeletben elfogadnunk az alapellátások körzeteinek megállapítását. Akkor szó 
volt a fogorvosi körzetről is, hogy ezen változtatni kell. Utána érdeklődtünk az ÁNTSZ-nél, 
hogy az orvosi rendelőben lehetne-e kialakítani egy fogorvosi helyiséget. Azt mondták, hogy 
nem,mert a két rendelő nem működhet együtt,mivel mások a feltételek. A fogorvosi körzet 
jelenleg Tiszakürthöz tartozik. Ebben az évben megoldjuk a fogorvosi ellátás helyben történő 
kialakítását, saját körzetet alakítunk ki. Javaslom elfogadni a korábban beterjesztett rendelet-
tervezetet. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 
 
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő – testülete  
3/2017.(I. 10.) számú határozata 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak   az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotásának elmulasztására vonatkozó törvényességi felhívás megtárgyalásáról 

 
 
 
 

Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal JN24/00647/2016. ügyiratszámú, az egészségügyi alapellátásról szóló 
2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt rendeletalkotási kötelezettség 
elmulasztására vonatkozó törvényességi felhívást 2017. január 10. napján tartott nyílt 
ülésén megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület a 
jogszabálysértés megszüntetése érdekében elfogadja az egészségügyi alapellátások 
körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló önkormányzati rendeletet.   

  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: Gyói Gábor  polgármester 
             dr. Babák Zoltán - jegyző 
 
 
A határozatról értesül: 
Gyói Gábor polgármester 
Dr Babák Zoltán jegyző 
Képviselő-testület tagjai jkv. útján 
Irattár. 
 
 
Ezután a képviselő-testület 4 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet hozza: 
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Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
1/2017.(I.10.) számú r e n d e l e t e 
Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról és kialakításáról  
 
 
 
 

 
Tiszasas Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról 
szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi 
alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § 
(2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos 
módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
A rendelet hatálya 

 
1.§ 

 
A rendelet hatálya kiterjed Tiszasas Község közigazgatási területén önálló praxisjoggal 
rendelkező, területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos által nyújtott önálló orvosi 
tevékenységre és a tevékenységet nyújtó orvosra, a fogorvosi ellátásra és a tevékenységet 
ellátó fogorvosra továbbá a védőnői körzetben ellátandó védőnői tevékenységre és a 
tevékenységet ellátó védőnőre, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra. Kiterjed továbbá a 
hétvégi ügyeleti ellátásokra és a rendelési időn kívüli hétköznapi készenlétre. 
 

Háziorvosi körzet 
 

2.§ 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának közigazgatási területe egy vegyes, azaz felnőtt és 
gyermek háziorvosi körzetet alkot. 
 

Védőnői körzet 
 

3.§ 
 
Tiszasas Község Önkormányzatának közigazgatási területe egy védőnői ellátási körzetet 
alkot. 
 

Alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás 
 

4.§ 
 
(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátás a rendelési idő végétől a 
következő rendelés kezdetéig, rendelőn kívüli készenlét formájában Tiszasas község 
közigazgatási területe egy ellátási körzetet alkot. 
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(2) Az alapellátáshoz kapcsolódó hétvégi összevont háziorvosi és házi gyermekorvosi 
ügyeleti ellátást Tiszasas Községi Önkormányzat társulás formájában a Tiszazugi 
Önkormányzatok Társulása útján biztosítja. A központi ügyelet telephelye Kunszentmárton, 
Kossuth L. u. 5. 
 
 

Iskola-egészségügyi ellátás 
 

5.§ 
 
Az iskola egészségügyi ellátás a háziorvosi körzet és a védőnői körzet szolgáltatásából áll 
Tiszasas közigazgatási területén működő óvoda és általános iskola keretein belül nevelésben 
és oktatásban részesülő gyermekek részére. 
 

Fogorvosi ellátás 
 

6.§ 
 
A fogorvosi ellátás Tiszakürt, Tiszainoka, Nagyrév, és Tiszasas községek közigazgatási 
területén, a négy település által megkötött megállapodás alapján biztosított. Az ellátás helye 
Tiszakürt, Fő u.30. 
 
 

Záró rendelkezések 
 

7.§ 
 
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
        Gyói Gábor                         dr. Babák Zoltán  
         polgármester     jegyző 
 
 
 
Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Gyói Gábor polgármester az ülést bezárta. 
 
 

Kmf. 
 
 

…………………………….     ……………………………….. 
     Gyói Gábor             dr.Babák Zoltán 
    polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 


