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Iktató szám: 2-42/2016. 

 
 

NAGYLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2016. SZEPTEMBER 28-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT 

ÜLÉSÉRŐL 
 
 

N A P I R E N D 
 
 
 

1. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotása     
Előadó: Gyarmati András polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

RENDELET 
 

 
 
10/2016.(IX.29.) 

 
Az egészségügyi alapellátási körzetek 
megállapításáról 
 

 
HATÁROZAT 

 
 
116/2016.(IX.28.) 

 
Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

 
117/2016.(IX.28.) 
 

 
Napirend elfogadása 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült: Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 28-án 
15,00 órai kezdettel Nagylak Község Önkormányzat (6933 Nagylak, Petőfi u. 14.) 
nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről. 

 
Jelen vannak:  

Gyarmati András polgármester 
Locskai Zoltán alpolgármester   
Kolozsvári Rozália képviselők. 

 
Távolmaradását bejelentette: Runákné Gulácsi Krisztina és Trembeczky Károly  
képviselők. 
 
Meghívottak: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi Zsuzsanna főkönyvi 
könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Meghívottak közül megjelent: Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző, Vighné Ménesi 
Zsuzsanna főkönyvi könyvelő, Tóth Józsefné szociális ügyintéző, jegyzőkönyvvezető. 
 
Gyarmati András polgármester: Köszöntöm a rendkívüli képviselő-testületi ülésen 
megjelent képviselőket, jegyző asszonyt meghívott vendégeinket és a hivatal munkatársait. 
Megállapítom, hogy az 5 fő képviselő közül 3 fő megjelent, - Runákné Gulácsi Krisztina 
munkvégzés miatt és Trembeczky Károly váratlan esemény miatt kérte kimentését a  az ülés 
határozatképes, azt megnyitom.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kolozsvári Rozáliát és Locskai Zoltánt javasolom megválasztani. 
Megkérdezem, hogy vállalják-e a tisztséget. A válaszokból megállapítom, hogy vállalják. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy aki egyetért azzal, hogy a mai ülés jegyzőkönyv 
hitelesítője Kolozsvári Rozália és Locskai Zoltán legyen, kézfeltartással szavazzon. 
 
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
116/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 28-án 
tartott rendkívüli, nyílt ülése jegyzőkönyv hitelesítőjének Kolozsvári Rozália 
és Locskai Zoltán képviselőket megválasztotta. 
 
Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gyarmati András polgármester: A rendkívüli ülésen már sok-sok évek óta nincsenek 
egyebek, egy napirend szerepel háziorvosi körzetek kijelölésével kapcsolatos rendelet 
megalkotása.  
 

N a p i r e n d i   j a v a s l a t 
 

1. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása     

          Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

Megkérdezem, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele ezzel kapcsolatban. 
 
Gyarmati András polgármester:  Nincs. Kérem a képviselő-testületet, hogy a napirend 
elfogadását, kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 3 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
117/2016. (IX. 28.) képviselő-testületi határozat 
Tárgy: Napirend elfogadása 
 

H a t á r o z a t 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 28.-i 
soros, nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

1. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása     

          Előadó: Gyarmati András polgármester 
 

Felelős: Gyarmati András polgármester 
Határidő: azonnal 

 
1.sz. n a p i r e n d:  Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása     
 
Gyarmati András polgármester: A napirenddel kapcsolatosan felkérem jegyző asszonyt, 
vagy munkatársamat, hogy mondja el az előterjesztés hátterét. 
 
Nyergesné Kovács Erzsébet jegyző: Köszönöm szépen a szót. Kaptunk a Kormányhivataltól 
egy megkeresést, miszerint felmérik, hogy a Csongrád Megyei településeken, mely 
településeknek van e tárgyban alkotott rendelete. Tavaly augusztusban lépett hatályba az új 
központi jogszabály az egészségügyi ellátással kapcsolatosan és ez előírja, kötelezettségként, 
hogy minden településen az egészségügyi alapellátási körzeteket rendeletben kell 
meghatároznia a képviselő-testületnek. Azt gondolom, hogy túl nagy relevanciája olyan 
településen, ahol az egész település egy alapellátási körzetbe tartozik, nincsen. Ettől 
függetlenül nem térhetünk el ettől, kell, hogy alkossunk egy rendeletet, és ki kell, mondjuk, 
hogy egy fogorvosi körzetünk van, egy védőnői körzetünk van, stb. Rögzítenünk kell, mivel a 
Kormányhivatalnak is a minisztérium felé határidőre jelentési kötelezettséget kell teljesítenie. 
Azonban a rendeletalkotást megelőzően ki kell kérni az országos szerv véleményét, ez a 
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Nemzeti Fejlesztési Intézet. Mi ezt megkértük, de a szeptember 19.-i soros ülésig nem 
érkezett meg,ezért akkor levettük napirendről ezt az előterjesztést. Ez után 21-én szerdán 
viszont megküldték. Ezért kellett a mai napra rendkívüli ülést összehívni, hogy a jogtárba 
feltöltésre kerülhessen a rendelet, illetve a Kormányhivatalba meg tudjuk küldeni. Köszönöm. 
        
Gyarmati András polgármester: Képviselőtársaimnak van-e kiegészíteni valója? 
Amennyiben nincs, kérem, a testületet a rendelettervezet elfogadását kézfeltartással jelezzék.  
Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2016. (IX.21.) 

önkormányzati rendelete 
az egészségügyi alapellátási körzetek magállapításáról  

 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva) 

 
Gyarmati András polgármester: Mivel több napirend nincs, ezért a rendkívüli testületi ülést 
bezárom. (15.05 órakor)  
 

k.m.f.t. 
 
 
 

 Gyarmati András Nyergesné Kovács Erzsébet 
 polgármester jegyző 
 
 
 
            Kolozsvári Rozália Locskai Zoltán  
              jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő  
 


