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Községi Önkormányzat
Nemeskér
8/2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016.október 5-én az önkormányzat hivatali helyiségében a képviselő-testület
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak: Joóné Nagy Csilla polgármester
Musztácsné Szigethy Zsanett alpolgármester
Horváth Gyuláné
Horváth Zoltán
Plech Richárd képviselők
Lukács Antalné jegyző

Joóné Nagy Csilla: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai
teljes létszámban megjelentek, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Joóné Nagy Csilla a napirendekre az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontokat
fogadja el a mai ülésén:
1.)Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapítása
2.) Egyéb feladatok
Határidő: Azonnal
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javasolt napirendi pontokkal egyetértettek.
A képviselő-testület egyhangulag az alábbi határozatot hozta:
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41/2016.(X.05.)határozat: Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
alábbi napirendi pontokat fogadja el a mai ülésén:
1.)Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapítása
2.) Egyéb feladatok
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester

1.)Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapítása
Lukácsné: az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.évi CXXIII. törvény 6. §- ának
rendelkezései alapján 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.
A törvény értelmében a körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is.
Nemeskéren háziorvosi ellátás heti egy alkalommal van, ennek a székhelye megállapodás
alapján Lövőn van.

A lövői központú fogorvosi körzethez Nemeskéren kívül még 3 település tartozik, erre is
rendelkezünk megállapodással.
Az iskola egészségügyi feladatokat a háziorvos és a védőnő látja el a székhely település
rendelőjében.
Elmondja, hogy gyermekorvosi körzet nem kerül kialakításra,és az alapellátáshoz kapcsolódó
ügyeleti feladatokat a Sopron Környéki Községek Központi Orvosi Ügyelete látja el
feladat-ellátási szerződés alapján.
Ismerteti az alapellátási körzetek megállapításáról szóló rendelet-tervezetet. Elmondja, hogy
a tervezetet a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézetnek felterjesztettük véleményezésre.
Általuk küldött vélemény alapján a rendelet-tervezetben szereplő adatok és a körzetek szerinti
felosztások megfelelőek.
( NEFI véleményezése csatolva)

Ismerteti az előzetes hatásvizsgálatot a szabályozás várható következményeiről.

( Előzetes hatásvizsgálati lap csatolva )
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Hozzászólás:
Joóné Nagy Csila: javasolja a rendelet-tervezetet elfogadását.
A képviselő-testület az előterjesztett rendelet-tervezetet módosítás nélkül elfogadta, és
egyhangulag megalkotta a 7/2016.(X.10.) rendeletét az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról.

( rendelet csatolva )

2.) Egyéb feladatok
Joóné Nagy Csilla:Pozsgai Sándorné soproni lakos nemrég az édesanyjától örökölt egy 162
m2 nagyságú kivett beépítetlen területet községünkben. A területet használni nem
szándékozik, bérbe adni nem tudja, ezért felajánlotta jelképes összegért önkormányzatunknak
megvásárlásra.
Javaslom a képviselőknek a nemeskéri 211 hrsz-ú Pozsgai Sándorné 9400.Sopron, Templom
utca 7. fsz.2. szám alatti lakos tulajdonában lévő ingatlan megvásárlását 1 000 Ft vételárért.
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
Joóné Nagy Csilla az alábbi határozati javaslatot teszi:
Nemeskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz ,hogy a nemeskéri
211 hrsz-ú ingatlant megvásárolja.
Az eladó az ingatlan vételárát 1 000 Ft-ban állapítja meg, melyet az önkormányzat elfogad.
Pozsgai Sándorné 9400.Sopron,Templom utca 7. fsz.2.szám alatti lakos az 1/1 arányban
tulajdonában lévő nemeskéri 211 hrsz-ú ingatlant az önkormányzatnak eladja.
Az ingatlan adásvétele adásvételi szerződéssel történik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Joóné Nagy Csilla polgármester
A jelenlévők a javaslattal egyetértettek.
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