Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6. számú
JEGYZŐKÖNYVE
KÉSZÜLT: Patvarc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 26. napján
tartott üléséről.
JELEN VANNAK: Bernáth Kornélia polgármester, Forgács Ákos alpolgármester, Szandai Attila,
Berkes Andor képviselők
HIVATALBÓL JELEN VAN: dr. Varga Andrea jegyző
Bernáth Kornélia polgármester köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület tagjait és a Hivatal
dolgozóit. Megállapítja az ülés határozatképességét, 4 főből 4 fő van jelen és megnyitja azt.
Megkérdezi, hogy a napirendre vonatkozóan van-e vélemény, javaslat.
A polgármester szavazásra bocsátja a mai ülés napirendjét, melyet a Képviselő-testület egyhangú 4
igen szavazattal elfogadott.
N A P I R E N D:
1.)

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata
2/2017. (II.24) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

2017.

évi

költségvetéséről

szóló

2.)

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

3.)

Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körében nyújtandó fogorvosi ügyelettel kapcsolatos
döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

4.)

Előterjesztés a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezésére
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

5.)

Előterjesztés Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2016 – 2017 évi beszámolójának
elfogadására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Napirendek
1.)

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.24) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
11/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Patvarc Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.24.) rendeletének módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
2.)

Előterjesztés Patvarc Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

Bernáth Kornélia polgármester: 2016. év végén a közbeszerzéseket érintően átfogó jogszabálymódosítás történt. A módosítások rendelkezéseinek egy része érinti a jelenleg hatályos Szabályzat
több pontját is. Ennek megfelelően elvégeztük a Szabályzat átfogó felülvizsgálatát.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2017. (V.29.) határozata
Patvarc Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Patvarc Község Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzatát - a melléklet szerint – elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Bernáth Kornélia – polgármester
3.)

Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körében nyújtandó fogorvosi ügyelettel
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

dr. Varga Andrea jegyző: Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy az ügy kapcsán kikértük az
ÁNTSZ véleményét és ő egyetértett a tervezetünkkel. Patvarc Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 7/2016. (IV.29.)
önkormányzati rendeletének 3. § (1) bekezdésében akként rendelkezett, hogy „A fogorvosi
ügyeleti ellátás heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon a 3100 Salgótarján, Szerpentin út
19. szám alatt biztosított.” A Nógrád Megyei Kormányhivatal fogorvosi ügyelettel kapcsolatos
felhívásában foglaltakra reagálva megkerestük Salgótarján és Térsége Egészségügyi - Szociális
Központját, kinek tájékoztatása szerint 2017. július 1-től feladat-ellátási szerződés útján lehetőség
van arra, hogy a Salgótarján és Térsége Egészségügyi - Szociális Központja lássa el Patvarc
fogorvosi ügyelet megszervezését és folyamatos biztosítását. Ezért azonban lakosságarányos
önkormányzati hozzájárulást kell fizetni. Több önkormányzat kérése alapján a Semmelweis
Egyetem, valamint az OEP képviselői 2017. május 30-án tájékoztatót tartottak Rétságon a
fogorvosi ügyelet ellátása kérdésében. Ennek során elmondták, hogy a gyakorlatban a lakosság
számtalanszor a Semmelweis Egyetem Budapest, Szentkirályi utca 40.szám alatti rendelőjében
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működő ügyeletét keresi fel, annak ellenére, hogy ennek mindeddig jogszabályi/szerződéses alapja
nem volt. A SOTE részéről felajánlották, hogy feladat-ellátási szerződés alapján a jövőben immár
hivatalosan is lehetőséget biztosítanának a fogorvosi ügyelet Semmelweis Egyetem Fogászati- és
Szájsebészeti Oktató Intézetének 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.szám alatti rendelőjében
történő ellátására mindazon önkormányzatoknak, akik szándéknyilatkozatban jelzik feléjük ezen
igényüket, majd a szerződést megkötik. Az ügyelet ily módon történő biztosítása az
önkormányzatoknak semmiféle többlet költséggel, kiadással nem jár, a SOTE csak az OEP
finanszírozást kéri tevékenységéért a feladat-ellátási szerződés alapján. Ezen ügyeleti rend
„működőképességét” az OEP részéről jelenlévők is megerősítették.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
39/2017. (V.29.) határozata
az egészségügyi alapellátás körében nyújtandó fogorvosi ügyeletet
biztosításáról
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Patvarc Község Önkormányzata a 2015. évi
CXXIII. törvény 5. § (1) c) pontjában meghatározott, egészségügyi alapellátáshoz
kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást a Semmelweis Egyetemmel kötendő feladat-ellátási
szerződés alapján biztosítsa.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. július 31.
Felelős: Bernáth Kornélia polgármester
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a rendelet tervezetet,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK
12/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló
7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
4.)

Előterjesztés a Központi Óvoda maximális
engedélyezésére
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester

csoportlétszám

túllépésének

Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 1 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
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PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
40/2017. (V.29.) határozata
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2016/2017. nevelési évben
történő engedélyezésével való egyetértésről
1.Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2016/2017.
nevelési évben a maximális óvodai csoportlétszám túllépését a Balassagyarmat Város
fenntartásában működő Központi Óvoda alábbi feladatellátási helyén, csoportjaiban és
létszámokkal a fenntartó engedélyezze:
Központi Óvoda
Meseerdő Tagóvoda

2016/2017. nevelési év
Tekergő csoport
26 fő

Pillangó csoport
26 fő

2.A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda
vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2 határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
41/2017. (V.29.) határozata
a Központi Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 2017/2018. nevelési év
indításakor történő engedélyezésével való egyetértésről
1. Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Balassagyarmat
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 25. § (7) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a 2017/2018. nevelési évben a
maximális óvodai csoportlétszám túllépését a fenntartásában működő Központi Óvoda alábbi
feladatellátási helyén, csoportjaiban és létszámokkal engedélyezze:

Központi Óvoda
Meseerdő Tagóvoda

2017/2018. nevelési év
Tekergő csoport
26 fő

Pillangó csoport
26 fő

2.A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről tájékoztassa a Központi Óvoda
vezetőjét és tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Varga Andrea jegyző
5.)

Előterjesztés Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2016 – 2017 évi
beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Bernáth Kornélia polgármester
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Bernáth Kornélia polgármester ismerteti röviden az előterjesztést. Megkérdezi a Képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsolatban.
A polgármester kiegészítés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslatot,
melyet a Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadott.
PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2017. (V.29.) határozata
Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulása 2016 – 2017 évi beszámolójának
elfogadásáról

Patvarc Község Önkormányzatának Képviselő – testülete az előterjesztésben foglalt tartalommal
elfogadja Balassagyarmat Kistérség Többcélú Társulásának 2016 – 2017 évi beszámolóját.

A polgármester megköszöni a megjelenést, majd bezárja az ülést.

K.m.f.

/: Bernáth Kornélia :/
polgármester

/: dr. Varga Andrea :/
jegyző
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