Nézsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
5. számú
Jegyzőkönyve
Készült: Nézsa Község Polgármesteri Hivatalában 2008. március 28-án 18.00 órakor tartott
képviselő-testület üléséről.
Jelen vannak: Kucsera András polgármester
Balázs Ferenc képviselő
Balogh István képviselő
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő
Pzsitni Tünde képviselő
Szarka Péter képviselő
Turcsán Mónika jegyző
Távol volt: Zachar Zénó alpolgármester
Majer Csaba képviselő
Meghívottak: Laluja Imre polgármester
Dr.Széll Anikó háziorvos
Az ülés elnöke: Kucsera András polgármester
Az elnök tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, majd megállapítja, hogy (8 fő
képviselőből 6 fő jelen van) az ülés határozatképes és azt megnyitja.
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja: Turcsán Mónika jegyzőt
A képviselő-testület egyhangú (6 igen szavazat ) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javasolja: Szarka Péter képviselőt
A képviselő-testület ( 5 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselőt
A képviselő-testület (5 igen 1 fő nem szavazott) kézfelemeléssel a javaslatot elfogadja.

Az elnök ismerteti az ülés tervezett napirendjét:

1. Javaslat a háziorvosi körzethatár módosítására
Előterjesztő: Kucsera András polgármester, Laluja Imre polgármester
2. Döntés önkormányzati lakás bérbeadásáról
Előterjesztő: Kucsera András polgármester
A képviselő-testület a napirendi javaslatot (6 igen) egyhangú kézfelemeléssel elfogadja.
1. Napirend
Kucsera András polgármester: felkéri Laluja Imre Alsópetény Önkormányzat
polgármesterét, hogy ismertesse a háziorvosi körzet jövőben bekövetkező változását.
Laluja Imre polgármester: köszönti az ülésen jelenlévőket, majd elmondja, hogy az
évtizedek óta működő Alsópetény-Keszeg háziorvosi körzet megszűnik, mert Keszeg
önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött, hogy Penc községhez csatlakozik. Én már több
alkalommal tárgyaltam Majoros László polgármesterrel, az ANTSZ képviselőjének
jelenlétében, de eredményre nem vezetett. A körjegyzőséget is megkíséreltük egymással
létrehozni, ez sem sikerült. 2007. július 11-től Dr.Széll Anikó helyettesít a körzetünkben.
Pályázatot írtunk ki háziorvosi állásra, de senki senki nem érdeklődött. Tovább nemkívánjuk
az időt húzni meg kell oldani lakosság egészségügyi ellátását. Alsópetény ragaszkodik
Dr.Széll Anikóhoz, viszont Keszeg nem. A MEP-el is folytak egyeztetések, de már nem
várnak tovább a problémát sürgősen meg kell oldani. Alsópetény képviselő-testületének
kérése, hogy tegye lehetővé a nézsai képviselő-testület egy orvosi körzetet létrehozását,
természetesen a székhely Nézsa maradjon. Lényeg, hogy a problémát oldjuk meg.. Dr.Széll
Anikóval meg kell állapodni az asszisztens vagy asszisztensek foglalkoztatásáról.
Dr.Széll Anikó háziorvos: a keszegi polgármester tudja, hogy ma erről beszélünk a testületi
ülésen?
Kucsera András polgármester: igen tud róla, én beszéltem vele telefonon.
Jelenleg még Alsópetény-Keszeg háziorvosi körzet nem szűnt meg. Még az is előfordulhat,
hogy a 3 település alkot egy orvosi kört. Keszegen csak a jövő héten dönt a testület. Kérdés,
hogy a felügyelet mit szól ehhez a beteglétszámhoz? Nézsát érintően várható-e változás a
rendelési időben, ha bővül a körzet, az asszisztencia kérdése is itt van. Az önkormányzatnak
jobb lenne, ha a doktornő foglalkoztatná és az önkormányzat nyújt támogatást a működéshez.
Sok kérdés van, amelyeket tisztázni kell.
Dr.Széll Anikó háziorvos: nehéz előre megmondani, hiszen más a helyzet, ha három falu
lesz a körzetben és más, ha csak Nézsa és Alsópetény. Nézsán 1 órával kevsebb lesz a
rendelési idő. Számomra az is érdekes, hogy helyettesítek Keszegen, de főállásba már nem
kellek nekik. Beteglétszámilag legideálisabb felállás a 1800 fő, ez optimális lenne. Vannak
nagyobb létszámú köörzetekis pl. Bercel 2500 fő.
Laluja Imre polgármester: véleményem szerint Alsópetényben 4 x 1 vagy 4 x 2 óra rendelés
elég.
Balázs Ferenc képviselő: én nem tudom eldönteni, hogy a 2000 fő beteglétszám sok vagy
kevés! Lényeg, hogy a nézsaiak megszokták a jelenlegi működést, ezt nem lenne szerencsés
csorbítani. Jó lenne, ha a rendelési idő mindig nézsán kezdősne.

Dr.Széll Anikó háziorvos: nem kell félni, nem lesz csúszás, tudjuk az időt tartani.
Kovácsné Bóbis Klaudia képviselő: véleményem szerint az a fontos, hogy Nézsa község
betegeinek érdeke ne sérüljön, a jövőben is azt támogatom, hogy a rendelőben nővéri
felügyelet legyen.
Kucsera András polgármester: javasolom, hogy a megkötendő megállapodásban rögzítve
legyen a rendelési idő, a székhely pedig Nézsa maradjon. Javasolom a körzethatár
módosításának elfogadását.
Az elnök szavazást kér.
A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
19/2008.(III.28.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Alsópetény Önkormányzat
Képviselő-testületének háziorvosi körzethatár módosítás iránti javaslatát, és az alábbi döntést
hozza.
Nézsa Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel az ANTSZ tisztifőorvosának szakmai
javaslatára, valamint Dr.Széll Anikó háziorvos kérelmében foglaltakra, egyetért és támogatja
az új háziorvosi körzet létrehozását az alábbi feltételekkel:
1. Az Alsópetény-Keszeg háziorvosi körzet megszűnése esetén - a térség lakóinak
további megfelelő színvonalú egészségügyi ellátását biztosítva – lehetőséget kell adni
Alsópetény és Keszeg számára, a Nézsa háziorvosi körzethez való csatlakozáshoz.
2. A megalakuló új háziorvosi körzet székhelye: Nézsa
3. Az ellátási (rendelési) időt a lakosság létszáma és a működő intézmények létszáma
alapján kell meghatározni.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az ANTSZ
kistérségi intézet tisztifőorvosát, és Dr. Széll Anikó háziorvost, valamint Alsópetény és
Keszeg Önkormányzat Polgármestereit.
Határidő: azonnal.
Felelős: a polgármester
Egyebek
Kucsera András polgármester: ismerteti Lichtenberger Ferencné kérelmét. A 060-as hrsz-ú
ingatlan belterületi telkek végén lévő és középső részén a 061 hrsz-ú pataktól visszafelé a
hídig a meglévő árok maradjon magántulajdonban.
Javasolja kikötni, hogy a fenti árok tisztántartásáról annak tulajdonosa köteles gondoskodni.
Javasolja a kérelem támogatását.
Az elnök szavazást kér.

A szavazás eredménye: a képviselő-testület ( 6 fős jelenléttel 6 fő szavazott 6 igen) a
javaslatot elfogadja és határozatra emeli.
20/2008.(III.28.) számú kt határozat
Nézsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Lichtenberger Ferencné 2618. Nézsa,
Szondi út 18. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és a 2/2008.(I.8.) számú határozatát az
alábbiakkal egészíti ki:
A 060-as hrsz-ú ingatlan belterületi telkek végén lévő és középső részén a 061 hrsz-ú pataktól
visszafelé a hídig a meglévő árok maradjon magántulajdonban.
Az önkormányzat képviselő-testülete kiköti, hogy a fenti árok tisztántartásáról annak
tulajdonosa köteles gondoskodni.
Határidő: azonnal
Felelős: Kucsera András polgármester
Az elnök megköszöni a képviselők munkáját és az ülést bezárja.
K.M.F.
Kucsera András
polgármester

Turcsán Mónika
jegyző
Szarka Péter
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