PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iktatószám: 3941-2/2017.

JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Önkormányzat
Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottságának
2017. szeptember 6-án (szerdán) 08:00 órai kezdettel megtartott
nyilvános üléséről
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Az ülés helye:

Pátyi Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem,
2071 Páty, Kossuth utca 83.

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:
Gábor Ákos elnök
Szeitz Zsolt alelnök
Dr. Monostori Ernő tag
Kemény Endre külsős tag
Kristó Sarolta külsős tag
Hiányzik: --

Az ülésen megjelent képviselő-testületi tagok:
Szabó István alpolgármester
Dr. Bognár András képviselő
Az ülésre meghívást kapott személyek:
Polgármesteri Hivatalból:
Dr. Hekman Tibor jegyző
Király Anna adóigazgatási irodavezető
Ottó Szilvia önkormányzati irodavezető
Báldogi Éva jegyzőkönyvvezető
Napirendi pontokhoz:
Demény Erika, a Pátyolgató Óvoda vezetője

*****

Gábor Ákos elnök:
Megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a bizottság teljes létszámmal, 5
fővel jelen van, határozatképes.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok közül a 4-es napirend, (az óvoda alapító okiratának
módosítása) még nem készült el, ezért annak levételét javasolja, és így négy előterjesztés
tárgyalására tesz javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
60/2017. (IX. 6.) jóléti, ügyrendi és sport bizottsági határozat
Tárgy: A 2017. szeptember 6-i ülés napirendjének elfogadásáról

2

Páty Község Önkormányzat Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága 2017. szeptember 6-i
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1.
2.
3.
4.

Biatorbágy Egészségház együttműködés, támogatás
A Pátyolgató Óvoda 2016/17. évi beszámolójának elfogadásáról
A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
A testületi ülések időpontjának meghatározásáról

*****

1. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
Biatorbágy Egészségház együttműködés, támogatás

Gábor Ákos elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét. Arról kell dönteni, hogy a pátyiak ellátását Biatorbágy
biztosítsa-e térítés ellenében, vagy az egészségügyi szakellátás maradjon továbbra is a János
kórházban.
Kristó Sarolta külsős bizottsági tag:
Elmondja, teljesen átkerülni nem lehet Biatorbágyra, mivel ott nincs kórházi háttér, továbbá a
szakrendelések csak heti egy-két napon vannak, pl. nincs röntgen sem, tehát az ellátás nem
teljeskörű. Véleménye szerint a leggyakrabban használt szakrendelésekre célszerű
megállapodni, és felgyorsítani a helyi beruházást, hogy helyben is legyen néhány
szakrendelés.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Szabad orvosválasztás van, a beteg oda megy, ahova akar. Területi ellátási kötelezettség
tekintetében Páty a János kórházzal áll finanszírozási szerződésben az OEP utódja által. A
biatorbágyi egészségház területen kívüliként tudja fogadni a pátyiakat, és a hiányzó összeget
kéri megfinanszírozni. Területi ellátási kötelezettsége továbbra is a János kórháznak lesz.
Gábor Ákos elnök:
Tehát azoknak a betegeknek, akik átmennek Biatorbágyra, fizetniük kell a szakellátásért, vagy
pedig az önkormányzat kipótolja az OEP finanszírozási rését. Hosszú távon mindenképpen
cél, hogy helyben is legyenek szakrendelések, mert azt az OEP finanszírozni fogja. Most az
irány az, hogy a János kórház megmarad, de tárgyalásokat folytatnak Biatorbággyal a
szakellátás tekintetében.
Szabó István alpolgármester:
A tárgyalásokon azt az álláspontot kellene képviselni, hogy vagy átalányt fizetne Páty a
biatorbágyi ellátásért, vagy pedig kb. a három leginkább használt szakrendelésre kössön
szerződést az önkormányzat.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
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Gábor Ákos elnök:
A Bizottság kialakult álláspontjára tekintettel szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
61/2017. (IX. 6.) jóléti, ügyrendi és sport bizottsági határozat
Tárgy: Biatorbágy Egészségház együttműködés, támogatás
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága az
előterjesztés 2. határozati javaslatát támogatja.

*****

2. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Pátyolgató Óvoda 2016/17. évi beszámolójának elfogadásáról
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Demény Erika, a Pátyolgató Óvoda vezetője.

Gábor Ákos elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Hozzászólás nem történt.
Gábor Ákos elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
62/2017. (IX. 6.) jóléti, ügyrendi és sport bizottsági határozat
Tárgy: A Pátyolgató Óvoda 2016/17. évi beszámolójának elfogadásáról
Páty Község Önkormányzat Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörében jóváhagyja a Pátyolgató Óvoda melléklet szerinti 2016/17. évi
beszámolóját.
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Felelős:
Határidő:

JÜS Bizottság elnöke
azonnal

(A Beszámoló a Jkv. 1. mellékletét képezi.)

*****

3. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
A napirendi pont tárgyalásánál jelen van Czentár László, a Páty Faluközösségéért Alapítvány
képviseletében.

Gábor Ákos elnök:
A módosításra jogszabályi változás miatt van szükség.
Czentár László:
Elmondja, a Páty Faluközösségéért Alapítvány képviseletében van jelen a napirendi pont
tárgyalásánál; mivel látták a honlapon az előterjesztést, felmerült bennük egy kérdés; az
alapítványi tagok társadalmi munkában végzik a tevékenységüket, de ha ezek a
tevékenységek most bekerültek az alapító okiratba, akkor ezáltal kötelezővé válnak az
alapítvány számára?
Dr. Hekman Tibor jegyző:
Maga a Hagyományok Háza szervezetileg kell, hogy tartozzon valahova, a Művelődési Ház
telephelyeként működik, de nincs változás, nem érinti az alapítvány működését.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
Gábor Ákos elnök:
Szavazásra teszi fel az 1. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
63/2017. (IX. 6.) jóléti, ügyrendi és sport bizottsági határozat
Tárgy: A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár Alapító Okiratának
módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága az
előterjesztés 1. határozati javaslatát támogatja.
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Gábor Ákos elnök:
Szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
64/2017. (IX. 6.) jóléti, ügyrendi és sport bizottsági határozat
Tárgy: A Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár Alapító Okiratának
módosításáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága az
előterjesztés 2. határozati javaslatát támogatja.

*****

4. napirend
Előterjesztő: Székely László polgármester
A testületi ülések időpontjának meghatározásáról

Gábor Ákos elnök:
Ismerteti az előterjesztés lényegét.
Szabó István alpolgármester:
Véleménye szerint az Mötv. rendezi a polgármester hatáskörét, az előterjesztés határozati
javaslata nem biztos, hogy jogszerű.
Dr. Hekman Tibor jegyző:
A Képviselő-testület tárgyalni fogja a munkatervet, tehát azt előre lehet látni, és a
polgármester majd ahhoz a döntéshez lesz igazán kötve. Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy
vannak csúszások, amik nem engedik, hogy betartsák a konkrét időpontokat.
Sági György bizottsági tag:
Amikor a Képviselő-testület megszavazta a tiszteletdíj emelését, akkor az az érv hangzott el
mellette, hogy sűrűbben fognak ülésezni. Mivel az eddigi gyakorlat szerint a havi egy rendes
ülésen kb. 25-30 napirendi pont gyűlt össze, mellett voltak rendkívüli ülések, ezért
szabályozni szeretnék, hogy a tisztességes munka érdekében kéthetenként legyenek az ülések.
Dr. Monostori Ernő képviselő:
Hozzáfűzi, eddig is megvolt a havi két ülés, most ezzel kapna egy rendezettséget, mindenki
pontosan tudná, mikor lennének az ülések, ezáltal mindenki tervezni tudja az idejét.
Több érdemi hozzászólás nem történt.
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Gábor Ákos elnök:
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő
A döntéshozatalból kizárt bizottsági tag: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Páty Község Önkormányzat Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta.
65/2017. (IX. 6.) jóléti, ügyrendi és sport bizottsági határozat
Tárgy: A testületi ülések időpontjának meghatározásáról
Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottsága az
előterjesztés határozati javaslatát támogatja.

*****

Gábor Ákos elnök:
Megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

*****

határozatok: 60-tól – 65-ig
melléklet:

62/2017. (IX. 6.) határozathoz:
- 1. melléklet, Pátyolgató Óvoda 2016-17 évi Beszámolója

Kmf.

Gábor Ákos
elnök

Szeitz Zsolt
alelnök
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