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Jegyzőkönyv
Készült: ,Zánka, Balatonszepezd Szentantalfa, Szentjakabfa, Balatoncsicsó' Tagyon,
obudavrár Községek onkormányzataKépviselő-testületeinek 2016. augusztus 23-án
16,52 őrai kezdettel a zánkai Faluhé"z nag1termében tartott nyilvános együttes
üléséről.

Jelen vannak

Zánka Kiizsée Önkormánvzata Képviselő_testülete részéről:
Filep Miklós
polgármester
Péringer Antal
képviselő
Péringer Miklós
képvise1ő
Stróbl Gábor
Horváth Lajos

képviselő
képviselő

Dr. SebestyénLászlő
Sándor Gyuláné
Yarga József
Bardon Róbert
Biró Imre

polgármester
alpolgármester
képvise1ő
képviselő
képviselő

Balatoncsicsó Község onkormányzata Képviselő-testülete részéről:
polgármester
Schumacher József
Scher Péter
Bocskay Endréné
Scher Zoltán
Dobossy LászIő

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Óbudavár Kiizség Onkormánvzata Képviselő-testülete részéről:
Végh Tamásné
Hoffrnann József

po1gármester

alpolgármester

Szentantalfa Község onkormányzata Képviselő-testülete részéről:
Kiss Csaba
polgármester
Molnár LászIő
alpolgármester
Szatlmajer Istvrín
Sólyom Tünde

képvise1ő
képviselő

Szentiakabfa Község Önkormánvzata Képviselő-testülete részéről:
po1gármester
Steixner Lászlő
Steierlein Imre
alpolgármester
Molnárné Titz Mariann
képviselő
Hoffmann Erika
képvise1ő

Tagvon Község Önkormányzata
Steierlein István
Gombos Dezső
Molnár Zoltárné
Ktánicz Sándor
Gyarmati Kornél

Képviselő_testülete rószéről:
polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási ioggal megi elent:
Lukács Ágnes
Dr. Hajba Csabáné

Jegyzo
aljegyző

Filep Miklós Zánka kiizség polgármestere: Tisztelettel kcjszönti a 7

onkormányzat
Képviselő-testületének tagjait valamint Jegyző Asszonyt' Aljegyző Asszonyt, az együttes
testületi ülésen.
Megállapítja, hogy az ülés hatérozatképes,mivel
BalatonszepezdKözség Képviselő-testülete tagai közül az 5 főből5 fő,
Zánka Község Képviselő-testülete tag|ai közül a7 főbőI5 fő,
Balatoncsicsó Község Képviselő-testülete tagaí közül az 5 főből' 5 fő,
Óbudavár Község Képviselő-testülete tagaiköZül a2 főból2 fő,
Szentantalfa Község Képviselő-testülete tagtrai kózil az 5 főből4 f(5,
Szentjakabfa Község Képviselő-testülete tag|ai közül az 5 főből4 fo,
Tagyon Község Képviselő-testülete tagtrai közül az 5 fílbőI ft! jelen van aZ ülésen. Az egyes
testületek a minősített többségű döntéshez a megfelelő létszámot biztosították.

A

kiküldött meghívónak megfelelően

a

Védőnői Szolgálat működési engedélyének

módosítására vonatkozó napirendi pontot tfu gy alj ák, melyet ismer1et.
Aki az tilés napirendi pontját elfogadja, k&i,kézfeltartással szavazzon:

Balatonszepezd Kiizség onkormányzataKépviselő-testülete 5 igen szavazatta|,,
Balatoncsicsó Kiizség ÖnkormányzataKépviselő-testülete 5 igen,
Ó b ud avár Kiizs ég Ö nko rmán y zata Képvis elő-testülete 2 igen,
Szentantalfa Község Onkormán yzata Képviselő-testülete 4 igen,
Szentjakabfa Község Onkormányzata Képvisető-testiilete 4 igen,
Tagyon Község Onkormán yzata Képviselő-testülete 5 igen,
Zánka Község onkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
tartőzkod'ás nélkül a napirendi javaslatot elfogadja az a|ábbiak'szerint:
Napirend:

1.

Védőnői Szolgálat működési engedélyének mtídosítása
Előterjesztő: Filep Miklós IT. elnök, Zánkaközség polgármestere

Napirend tárgyalása:

1.

Védőnői Szolgálat műkiidési engedélyének módosítása

és

a

J

Filep Miklős Zánka község polgármestere: Felkéti jegyző Asszony a napirend rövid
ismer1etésére.

Lukács Ágnes jegyzőz Rózsa Gabriella védőnő kérelemmel fordult a Zánka és Térsége

Egészségügyi Intézményi Társuláshoz működési engedély módosítása érdekében, mivel
elvégzett egy olyan szakmai továbbképzést, mely a|apján jogosult védőnőként méhnyakrákszűrési tevékenységet ellátni. Ebhez azonbat célszerű a feltételeket jogilag és működési
engedé|yezés tekintetében is hozzá ígazítati,mert ez egy plusz szolgáltatást jelent. A
javaslata azlenne, hogy amennyiben az oEP ftnanszírozott, működési engedéllyel rendelkező
védőnői méhnyak-rríkszűrési tevékenységettámogatj a ahét önkormányzat döntése , az alapján
kezdeményeznéka működési engedély módosítását.ELthez szükség van a védőnő munkaköri
leírásának módosítására' szakmai proglamra' védőnői felelősségbiztosításra, veszélyes
hulladékszállítási szerződésre' ez utóbbiakkal már rendelkeznek, de citopatológia laborral
kötött szerződésre, továbbá a fenntartó önkormányzatok nyl|atkozatára is szükség van' arról,
hogy amennyiben a tárgyt feltételek nem biztosítottak' azt ók biztosítják. A védőnő
kérelméből azlátszik, hogy ennek a munkának atárgyi és képesítésifeltételei adottak.
Kéri a Képviselő-testületeket, hogy támogassák a kérelmet ez á\tal biztosítva a szo|gáltatást.

Filep Miklős Zánka község polgármestere: Megkérdezi, van-e valakinek hozzászőlása,

avaslata az elhangzottakkal kapcsolatban?
Nem volt.
Kéri, aki a javaslattal egyet ért, szavazzon:

j

Óbudavár Község Képviselő-testiilete 2 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélktt
-, meghozta a következő határozatot:

62l20Í6.(uII.23.) Ó. önkormányzati

HATÁno Z

AT

Óbudavár Község onkormányzata Képviselő-testülete
támogatja Rózsa Gabriella védőnő kérelmétés egyet ért a
védőnői szolgálat múködési engedélyéneka méhnyakrákszűrés szolgálÍatás végzéseérdekébentörténő
módosításával.
Megbízza a polgármestert, hogy

a működési engedély
módosítása érdekébensztikséges önkormányzati
nyilatkozatot írja aIá, a működés feltételei érdekébena

sztikséges intézkedést tegye meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmet a Veszprém
Megyei Kormrányhivatal Balatonfiiredi Járási Hivatala
Népegészségügyiosrtálya részéreküldje meg és a
döntésről a védőnőt tájékoáassa.

Határidő:
Felelős:

2016. október 1.
polgármester

Szentantalfa Kozség Képviselő-testülete 4 igen szavazattal
nélkül -, meghozta a kovetkező határozatot:

84t20t6.(WII.23.) Sza. tinkormányzati H A T Á n

-

ellenszavazat és tartózkodás

o Z AT

4

Szentantalfa Község Önkormány zata Képviselő_testülete
támogatja Rózsa Gabriella védőnő kérelmétés egyet ért a
védőnői szolgálat működési engedélyének a méhnyakrákszűrés szolgáltatás végzéseérdekében történő
módosításával.
Megbízza a polgármestert, hogy a műktjdési engedély
módosítása érdekébensziikséges önkormányzati
nyilatkozatot írja aIá, a működés feltételei érdekébena
szúkségesintézkedésttegye meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmet a Veszprém
Megyei Kormányhivatal BalatonÍiiredi Járási Hivatala
Népegészségügyi osztálya részéreküldje meg és a
döntésről a védőnőt tájékoztassa.

Hataridő:
Felelős:

2016. október
polgiírmester

Szentjaknbfa Község Képviselő-testülete 4 igen szavazattal
nélkül -, meghozta a krjvetkező határozatot:

50/20t6.(Y[I.23.) Szj" önkormányzati

HATÁnoz

1.

- ellenszavazat és tartózkodás

AT

akabfa Közsé g Önkormán y zata Képvi selő-testülete
támogatja Rózsa Gabriella védőnő kérelmétés egyet ért a
védőnői szolgáIat működési engedélyének a méhnyakrákszűrés szolgáltatás végzéseérdekében történő
módosításával.
Megbízza a polgármestert, hogy a műktidési engedély
módosítása érdekébenszükséges önkormányzati
nyilatkozatot írja alá, a működés feltételei érdekébena
szükséges intézkedésttegye meg.
Felkéri a polgármestett, hogy a kérelmet a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Balatonfiiredi Járási Hivatala
S

zentj

NépegészségügyiosztáIya részéteküldje meg
döntésről a védőnőt tájékoztassa.

Határídő:
Felelős:

és a

2016. október 1;
polgármester

Balatoncsicsó Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodós
nélküI'-, meghozta a kÓvetkező határozatot:

6912016.(v[I.23.) Bcs. tinkormányzati H A T Á n

o Z AT

sicsó Község onkormán y zata Képviselő -testtilete
támogatja Rózsa Gabriella védőnő kérelmétés egyet órt a
védőnői szo|géiat műkodési engedélyének a méhnyakrákszűrés szolgáItatás végzéseérdekében történő
B alatonc

5

módosításával"
Megbízza a polgármestert, hogy

a működési engedély
módosítása érdekébenszükséges önkormányzati
ny1latkozatot írja alá, a működés feltételei érdekébena
szükséges intézkedésttegye meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmet a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Balatonfiiredi Járási Hivatala

NépegészségügyiosztáIya tészéreküldje meg
döntésről a védőnőt tájékoztassa.

Határidő:
Felelős:

2016. október
polgármester

és a

1.

Tagton Kazség Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélldl -,
meghozta a következő határozatot:

68/20I6.(WII.23) T.

önkormányzati

HATÁno Z

AT

Tagyon Község Önkormányzata

Képviselő-testülete
támogatja Rózsa Gabriella védőnő kérelmétés egyet ért a
védőnői szo|gálat működési engedélyének a méhnyakrákszűrés szolgáltatás végzéseérdekébentörténő
módosításával.
Megbízza a polgármestert, hogy a működési engedély
módosítása érdekébenszükséges önkormányzati
nyilatkozatot irja alá, a működés feltételei érdekébena
szükséges intézkedést tegye meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmet a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Balatonfiiredi Járási Hivatala

Népegészségügyiosztálya tészéteküldje meg
döntésről a védőnőt tájékoztassa.

Határidő:
Felelős:

2016. október
polgármester

és a

1.

Balatonszepezd Község Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodós
nélkÍjl-, meghozta a következő határozatot:

156t20l6.(vul.23.) Bsz. önkormányzati H A T Á n o Z

AT

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselőtestülete télmogatja Rózsa Gabriella védőnő kérelmétés
egyet ért a védőnőí szolgálat működési engedélyének a
méhnyak-rákszrírésszolgáItatás végzéseérdekébentörténő
módosításával'
Megbízza a polgármestert, hogy a működési engedély
módosítása érdekébenszükséges önkormányzati
ny1latkozatot írja a|á, a működés feltételei érdekébena
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szükséges intézkedést tegye meg.

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmet a Veszprém
Megyei Kormányhívatal Balatonfi'iredi Járási Hivatala
Népegészségügyiosztálya részéreküldje meg és a
dontésről a vódőnőt tájékoztassa.

Határidő:
Felelős:

2016. október
polgármester

1.

Zánka KÓzség Képvisető-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózlodás nélh)l -,
meghozta a következő határozatot:
15112016.(WII.23.) Z.

iinkormányzati HAT Án o Z AT

Zánka Község Önkormányzata

Képviselő-testülete
támogatja Rózsa Gabriella védőnő kérelmétés egyet ért a
védőnői szolgáIat műktjdési engedélyének a móhnyakriíkszűrésszolgáltatás végzéseérdekébentörténő
módosításával.
Megbízza a polgármestert, hogy a miiködési engedély
módosítasa érdekébensziikséges önkormányzati
nyilatkozatot írja alá, a műktidés feltételei érdekében a
szükséges intézkedést tegye meg.
Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmet a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Balatonfiiredi Járási Hivatala

NépegészségügyiosztáIya részéreküldje meg
döntésről a védőnőt tajékoáassa.

Hataridő:
Felelős:

2016. október
polgármester

és a

1.

F'ilep Miklós Zánka Ktizség polgármestere: Kérdezi, van-e valakinek kérdése,véleménye.
Amennyiben nincs, megköszöni a képviselő-testületeknek a megjelenést, és az ülést 16,58
órakor bezárta.
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