Nógrádmegyer Községi Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésének

Jegyzőkönyve
( 2017. március 17. )
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Jegyzőkönyv
Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 17-én
15.00 órakor megtartott üléséről.
Jelen vannak: Gáspár László
Géczi László
Dr. Pálmai Kálmán
Szűcs János

képviselő
képviselő
alpolgármester
képviselő

Verbói Gábor

polgármester

Távolmaradó képviselő: Bangó János, Rácz Béla
Tanácskozási joggal:

Géczi Lászlóné

aljegyző ( a jegyző helyettesítésére )

A polgármester köszönti a képviselő-testület ülésén megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja,
hogy a megválasztott hat képviselő-testületi tag közül négy fő jelen van, így a tanácskozás
határozatképes. Elmondja, hogy a napirend sürgősségére való tekintettel az ülés összehívása telefonon
történt.
Az alpolgármester ezután előterjeszti napirendi javaslatát.
1.) Fogorvosi ügyelet megszervezése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester

A képviselő-testület az előterjesztett napirendet – más javaslat megtétele nélkül – egyhangúlag
elfogadja.
Napirendek tárgyalása
1.) Fogorvosi ügyelet megszervezése.
Előterjesztő: Verbói Gábor polgármester
( az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete )
A polgármester ismerteti a Nógrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztályának
levelét, mely szerint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Törvény 5. § (1) bekezdés
c) pontjában foglaltak előírják a települési önkormányzatok számára, hogy az egészségügyi alapellátás
körében gondoskodjanak a fogorvosi ügyeleti ellátásról.
A fogorvosi ügyelet biztosítása tehát kötelező feladat. E kötelezettséget teljesíthetjük úgy, hogy
csatlakozunk egy már meglévő fogászati ügyeleti ellátáshoz, önkormányzati társuláshoz, vagy új
fogorvosi ügyelet megszervezésével is biztosíthatjuk, melyet társulás keretében lenne célszerű
megoldani.
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A megyében jelenleg csak Salgótarjánban működik fogorvosi ügyelet, a Salgótarján és Térsége
Önkormányzatainak Társulása fenntartásában, melyhez jelenleg 24 települési önkormányzat
csatlakozott. A megyén kívül – elérető távolságban - Budapesten a Semmelweis Egyetemen, illetve
Heves megyében Egerben és Gyöngyösön.
A Törvényességi Osztályt március 20-ig kell tájékoztatni arról, hogy a képviselő-testület milyen
intézkedéseket kíván tenni a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében.
Hozzászólások:
Dr. Pálmai Kálmán javasolja, hogy amennyiben lehetséges egy meglévő társuláshoz, működő
ügyelethez lenne ésszerű csatlakozni, hiszen egy új társulás létrehozása egy új feladat ellátására
időigényes és bonyolult feladat.
Géczi László véleménye szerint a polgármester tárgyaljon a salgótarjáni társulással a befogadásról.
Szűcs János szerint ha Szécsényben nincs lehetőség fogorvosi ügyeletre, tárgyaljon a polgármester a
salgótarjánival.
A polgármester véleménye szerint is célszerűbb egy már működő fogorvosi ügyelethez csatlakozni,
mint egy újat létrehozni.
Mivel más hozzászólás nincs, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület egyhangú – 5 igen – szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Nógrádmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
20/2017. (III.17.) önkormányzati határozata
A Képviselő-testület megtárgyalta a fogorvosi ügyelet biztosításáról
szóló előterjesztés és az alábbiak szerint dönt:
1.) Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy tárgyaljon a Salgótarján
és Térsége Önkormányzatainak Társulása elnökével arról, hogy
a Társulás által fenntartott Salgótarján és Térsége Egészségügyi- Szociális
Központ szervezeti keretein belül Nógrádmegyer település lakosai számára is
biztosítható legyen a fogorvosi ügyelet.
2.) A képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy Nógrádmegyer település
csatlakozzon a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társuláshoz,
a fogászati ügyeleti ellátás feladatkörében.
3.) Felhatalmazza a polgármester a csatlakozással kapcsolatos intézkedések
megtételére is.
Határidő: azonnal
Felelős: Verbói Gábor polgármester
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Mivel egyéb napirend, észrevétel, hozzászólás nincs, a polgármester megköszöni a részvételt és az
ülést 16.05 órakor bezárja.
K.m.f.

Verbói Gábor
polgármester

dr. László Tünde
jegyző
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