J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Készült: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. szeptember 28-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi
Zsolt, Dr. Bakos Beáta, Bertalan László, Gyárfás Lajos, Major Ferencné, Seresné
Lados Éva, Szöllősi János, Tóth Imre 9 fő képviselő.
Tanácskozási joggal jelen van:
Lovász Imre jegyző,
Lóczi István aljegyző,
Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője,
Baginé Gavaldik Lívia JCsGySz intézményvezető.

Bertalanné Drávucz Katalin polgármester nagy tisztelettel köszönti a soron kívüli
ülésen megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy a 9 fő képviselőből 9 fő jelen van,
a testület határozatképes, az ülést megnyitja. A meghívóban 3 napirendi pont
szerepel nyílt ülésben. Megkérdezi, van-e valakinek plusz napirendi pont, illetve
módosító javaslata?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki fogadja el a mai
napirendet, mely következtében 3 napirendi pontot nyílt ülésben tárgyal a testület?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
296/2016. (IX. 28.) sz. határozata
Napirend elfogadása
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a következők
szerint határozza meg mai ülésének napirendjét:
N a p i r e n d :
1./

Előterjesztés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátási módjának meghatározására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Baginé Gavaldik Lívia JCsGySz intézményvezető

2./

Előterjesztés az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetek rezsitámogatás
finanszírozásának felhasználására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság
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3./

Előterjesztés orvosi ügyelet jogutódlással történő
módosítására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester

változásának

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
értesülnek.
1.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási
módjának meghatározására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Baginé Gavaldik Lívia JCsGySz intézményvezető
Bertalanné Drávucz Katalin: a családsegítés és gyermekjóléti feladatellátást eddig
Jászladány 13 településsel együtt a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás keretein
belül látta el. Most dönteni kell, hogy 2017. január 1-től hogyan szeretné ellátni az
önkormányzat ezt a feladatot. Írásbeli előterjesztés készült, melyet mindenki
megkapott. Megkéri Baginé Gavaldik Líviát, hogy foglalja össze az előterjesztést.
Baginé Gavaldik Lívia: 2016. január 1-től módosult a családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás feladatrendszere, ami azt jelenti, hogy kétszintűvé vált. Feladat ellátási
kötelezettsége van a települési önkormányzatoknak, család-, és gyermekjóléti
szolgálatokat kell működtetniük, és feladat ellátási kötelezettsége van a
járásszékhely településeknek, nekik család és gyermekjóléti központokat kell
működtetniük. A települési önkormányzatoknál alapszolgáltatás működik, a
központokban hatósági intézkedésekkel érintett gyermekek családjainak ellátása
történik, illetve speciális szolgáltatások, mint a pszichológiai, jogi tanácsadás,
családterápia, családgondozói konzultáció, készenlét ügyelet stb. Ezt most biztosítja
az intézmény két járásra kiterjedően társulásos formában. A társulást 13 település
alkotja, az intézmény 15 településen biztosítja ezeket a szolgáltatásokat, jelenleg
mind a központ, mind a szolgálat feladatait. A járásszékhely központjainak ellátási
területe a járáshoz tartozó valamennyi településre kiterjed, és ez a fajta
feladatszervezés nem fog változni 2017. január 1-től sem. Ami változik, és most jön a
lényeg, hogy 2017. január 1-től a család és gyermekjóléti központok fenntartója
kizárólag járásszékhely települési önkormányzat lehet, ami csak a saját járási
területén láthat el feladatokat. Ennek köszönhetően Jászapátin és Jászberényben
létre kell hozni ilyen központokat. Ezek garantált állami feladatellátások, tehát a
szolgáltatások nagy részét nem lehet kiszerződni civil vagy egyházi szolgáltatónak
sem, állami fenntartónak kell ellátni ezeket a feladatokat. Jászberénynek és
Jászapátinak kényszerpályája van, nekik mindenképpen létre kell hozniuk a
központokat, önálló intézményként. Ezt tudomásul is vették a járásszékhely
önkormányzatok, az kérdéses, hogy ők a Társulásban tovább hogy működnek, mert
csak ezt a feladatot látták el a Társulás keretein belül. Marad a Társulás tagjai közül
tizenegy önkormányzat. Mind a 11 önkormányzat területén kötelező a család és
gyermekjóléti szolgálat feladatellátás. A települési önkormányzatoknak több
lehetőségük van, ez benne van az anyagban. Az első, hogy marad a Társulás,
marad az intézmény, kikerül belőle Jászberény és Jászapáti feladatellátási része.
Egyébként most is így van, mert 3 szervezeti egységre lett bontva az intézmény
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2016. január 1-től. Tulajdonképpen kiválik az intézményből 2 szervezeti egység, és
ott marad egy úgynevezett jászsági szolgálat, amely 11 település fenntartásában 13
településen biztosítja tovább a szolgálat feladatait. A másik lehetőség, hogy a
települési önkormányzatok önállóan biztosítják a feladatok ellátását, mely több
módon is lehetséges. Vagy intézményt hoznak létre – de ez több település, ezek
között Jászladány tekintetében sem éri meg, mert nem akkora a humán erő, amit
alkalmazni kell, – vagy szakfeladaton, más intézmény önálló szervezeti egységeként,
köznevelési- egészségügyi intézményekhez lehet hozzárendelni a feladatot, vagy
más szociális intézményhez. Az önálló feladatellátásnál is, mint mindig, biztosítani
kell a személyi és tárgyi feltételeket. Helyben nem gond a tárgyi feltételek biztosítása,
a személyi feltételek biztosítása viszont problémát okozna. Jászladányon 1,4 főt
finanszírozna az állam, ami 4,2 millió forintot jelent. Ha figyelembe veszik, hogy
milyen létszámban kell gondozni családokat, most mennyi a gondozotti létszám,
akkor 3 főt kellene alkalmazni. Meg lehet úgy is szervezni a feladatellátást, hogy az
önkormányzat alkalmaz valakit, vagy úgy is, hogy kiszerződi a feladatot, ellátási
szerződést köt olyan szolgáltatóval, aki biztosít ilyen szolgáltatást. Ez lehet a
szolgálatok tekintetében egyházi, civil vagy állami fenntartású is. A térségben
egyedüli fenntartók lesznek az önkormányzatok, illetve család és gyermekjóléti
központok a székhelyükön. Visszatérve az első variációra, a társulásos
feladatellátásra, ami mellett nagyon sok polgármester letette a voksát elvi síkon. Az
önkormányzatok szeretik a Társulást, jó szintűnek tartják a szolgáltatást, elégedettek.
El kell, hogy mondja, amit Társulási ülésen is elmondott, hogy 11 település
tekintetében nem fogják tudni, biztosítani január elsejétől a személyi feltételeket. Elég
komoly
létszámhiánnyal
küszködnek
Jászszentandrás,
Jászivány,
Jászfelsőszentgyörgy, Jászágó tekintetében is, jelenleg Jászjákóhalmán sincs
dolgozó. Az ő esetükben gondoskodni kell a helyettesítésről, jelenleg is a Központ
munkatársaival oldják ezt meg. 2016. december 31-ig van moratórium a
szakképesítések megszerzésében, addig elláthatja olyan kolléga a feladatot, akinek
nyelvvizsga híján nincs a kezében a diploma. A szolgálat munkatársai esetén 4
kollégáról van szó. Ha nem hosszabbítják meg a moratóriumot, akkor végképp nem
tudják a személyi feltételeket biztosítani.
Lovász Imre: egy olyan módosításról van tudomása, hogy azt is szakképzettnek kell
tekinteni, akinek 2016. január 1-én már tanulói jogviszonya volt, tehát akár egy első
éves hallgató is tekinthető szakképzettnek.
Baginé Gavaldik Lívia: akinek már meg volt a záróvizsgája, csak a nyelvvizsga
hiányzik, annak már nincs tanulói jogviszonya. Kezdő hallgatót hiába alkalmazna,
nem tudná még a feladatokat kiosztani rá. A Társulási feladatellátást nem tudja, hogy
tudnák-e biztosítani, hogy hogyan lenne 2017. január 1-től működési engedélye
annak az intézménynek. Az önálló feladatellátást minden településnek végig kell
gondolnia. Jelenleg is másfél fő dolgozik Jászladányon, és ezen felül még itt van a
szakmai vezető is, aki nagyon sok mindenben besegít. Jászalsószentgyörgyről is
átjár egy kolléga helyettesíteni félállásban. Személy szerint az ellátási szerződés
mellett teszi le a voksát, hogy a Család- és Gyermekjóléti Központokkal kössenek a
települési önkormányzatok szerződést. Ott a személyi feltételek biztosításában
nagyobb a mozgástér, mert esetmenedzsereket, családsegítőket és tanácsadói
munkakörben dolgozókat is kell alkalmazniuk. Képesítésben is többféle munkavállaló
alkalmazható, nem kell nagyon szigorúan ragaszkodni a szociális alapvégzettséghez.
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A városokban munkaerőt is könnyebben találnak. A finanszírozás tekintetében
Jászapátival kell megállapodni, aminek úgy gondolja, nem lenne akadálya.
Bertalanné Drávucz Katalin: az elhangzottak alapján tehát Jászladány önállóan
nem tudná ellátni a feladatot, mert nincs szakember. Ellátási szerződéssel el tudnák
látni. Társulásban ismét nem tudnák ellátni, mert nincs szakember.
Dr. Bakos Beáta: akkor meg fog szűnni a Társulás?
Baginé Gavaldik Lívia: ez nagyobb kérdés ennél, mivel a Társulásnak van még egy
4 települést érintő másik intézménye is, melynek feladatellátásában Jászladány nincs
benne. Ez Jászjákóhalmát, Jásztelket, Jászalsószentgyörgyöt és Jászboldogházát
érinti, és Alattyán is gondolkozik rajta.
Bertalanné Drávucz Katalin: Társuláson belül működik a családsegítő, és az
alapszolgáltató központ. A Jászsági Alapszolgáltató Központban Jászladány azért
nem érdekelt, mert itt az önkormányzat ezt a szolgáltatást másik intézményben oldja
meg. Jelenleg a jászladányi önkormányzatnál van az apparátus, ami a Társulást
kiszolgálja. Minden pénzügyi, könyvelési, munkaügyi és adminisztrációs feladat itt
zajlik. Mivel a Társulás az intézmények fenntartója, Jászladány, mint
székhelytelepülés vállalta ezeket a feladatokat.
Baginé Gavaldik Lívia: Jászalsószentgyörgy jegyzője azt javasolta, hogy lépjen be
Jászladány is az Alapszolgáltató Központba, Jászkisér is, és mindenki sorban, hogy
maradjon meg a Társulás, és akkor kapnának plusz normatívát.
Bagi Zsolt: az egész családsegítést fölöslegesnek tartja. Nem így kellene felépíteni
az egész rendszert. Szeretne már végre sikertörténetet hallani. Tudja, hogy sokat
dolgoznak ezekkel az emberekkel, de nincs értelme, nem változik semmi. Mindegy,
hogy Jászapáti működteti vagy Jászladány.
Major Ferencné: még rosszabb lenne a helyzet, ha még utazniuk is kellene ezeknek
az embereknek.
Szöllősi János: nem akart hinni a szemének, hogy 8 évvel ezelőtt hoztak egy
törvényt, ami ennyit bírt ki, 2008-tól 2016-ig élt, utána egy más formát kitalálnak. Egy
jól működő formát felrúgnak, és más címszavakkal hozzák létre ugyanazt. Úgy
gondolja, ha van rá lehetőség, akkor tolják át a feladatot Jászapátinak, hogy legyen
az ő gondjuk a feladatellátás megszervezése.
Bertalanné Drávucz Katalin: Társulásos formában hiába szeretné az önkormányzat
tovább működtetni az intézményt, ha nincs hozzá létszám. Ha lenne annyi
szakember, hogy ez működhetne, akkor valószínűleg sok település maradna a
Társulás keretein belül. Az intézmény eddig garancia volt mindenkinek, ami most
meg fog szűnni. Bízik benne, hogy akik eddig a településen ellátták a feladatokat,
azok ezután is itt maradnak.
Dr. Bakos Beáta: ugyanazt a feladatot kellene ugyanannyi emberrel ellátni, mint
eddig. Akkor sem lesz több a szakember, ha átszerveződik az intézmény. Ha a
törvény megengedi, hogy ugyanezeket az embereket más formában alkalmazzák,
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akkor tegyék meg. Javasolja, hogy hallgassanak a szakemberre, Líviára, és fogadják
el a javaslatát, hogy ellátási szerződést kössenek Jászapátival.
Baginé Gavaldik Lívia: ha a központok elmennek, ott van az intézmény szakmai
magja. Ott marad a szolgálat a települések tekintetében gyakorlatilag jó
szakemberek nélkül.
Dr. Bakos Beáta: a két járásszékhely beszívja a szakembereket.
Tóth Imre: kérdése, hogy amennyi finanszírozást kap az önkormányzat a 4,2 millió,
az a kiszerződés esetében elég lesz-e a feladat ellátására, vagy az
önkormányzatnak plusz finanszírozást kell hozzá biztosítani?
Baginé Gavaldik Lívia: a költségvetési törvény alapján a finanszírozott létszámot
kellene kötelezően feltölteni. Jelenleg ezt sem tudják megoldani. Nem lát arra reális
esélyt, hogy a finanszírozott létszámon vagy a szakmai létszámon fölül majd lesznek
emberek. Ha ez így van, akkor elég lesz a finanszírozás. Valamilyen
munkaszervezéssel kell megoldani, hogy mindenhol legyen elegendő ember. Nem
tudja, hogy Jászapáti majd hogyan tárgyal. Jászapáti fogja fenntartóként megtervezni
az intézmény költségvetését, településenként megvizsgálja a költségeket, és ahhoz
fogja igazítani az ellátási szerződést. Ez kiszámíthatatlan, mert sok minden
befolyásolhatja.
Tóth Imre: említette, hogy Jászladány 1,4 fő finanszírozását kapja meg, de 3 főt
kellene alkalmazni. Ha Jászapáti azt mondja, hogy 3 főt fog itt alkalmazni, akkor a
különbözetet az önkormányzatnak kell biztosítani véleménye szerint.
Baginé Gavaldik Lívia: ha ezt fogja mondani Jászapáti, akkor igen, de valószínűleg
nem fog tudni 3 embert adni a Központ Jászladányra.
Tóth Imre: ha három ember tudná ellátni a feladatot, és nem tud adni 3 főt a
Központ, akkor a mostanihoz képest romlani fog az ellátás színvonala.
Baginé Gavaldik Lívia: akkor tud bármi pontosabbat mondani, ha látják, hogy az új
intézményhez hány település csatlakozna, hányan kötnének ellátási szerződést.
Akkor hozzárendelnék a személyi létszámot, és akkor látnák, hogy mi a várható
költségvetés, mennyi a dolgozói létszám. Erre most nem tud válaszolni.
Tóth Imre: egy kicsit zsákbamacska ez a döntés.
Bertalanné Drávucz Katalin: ha úgy dönt az önkormányzat, hogy önállóan látja el a
feladatot, akkor ezek a problémák ugyanúgy fennállnak, és még további, hogy
szakmailag sem lesz biztos a létszám. A finanszírozási oldal is bizonytalan és a
szakmai oldal is. Az ellátási szerződés esetén csak a finanszírozás bizonytalan, a
szakmai rész megoldott. Van az önkormányzatnak egy épülete, amit jelenleg az
intézmény használ. Ha feladat ellátási szerződés jön létre Jászapáti és Jászladány
között, és nem lesz elég a finanszírozás, akkor az épületért lehet akár bérleti díjat is
kérni.
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Lovász Imre: felvetődött Társulási ülésen, hogy ha van olyan önkormányzat, aki
nem tud egyértelműen dönteni, akkor lehet olyan átmeneti döntést hozni, hogy
elsősorban hogyan szeretné ellátni a feladatot az önkormányzat, és ha abban a
formában nem működhet – például társulásos formában – akkor abban az esetben
ellátási szerződéssel látja el.
Bertalanné Drávucz Katalin: legjobb a társulásos forma lenne, ha úgy működhetne,
ahogyan most is működik.
Mezei Norbert: a Társulás nem tudja a jó szakembereket megfogni, mielőtt lép a
Járásszékhely település?
Baginé Gavaldik Lívia: a szakemberek most is a központban vannak, ők járnak ki a
településekre. Vannak olyan kollégák, akik azt mondták, hogy ha önállóan kellene
ellátni a feladatot, akkor inkább bemennek a Központba.
Tóth Imre: nincs szakmai támogatás.
Baginé Gavaldik Lívia: ahol egy személyes a szolgálat, ott nincs. Rendőrséggel,
bírósággal kell kapcsolatot tartani, javaslatot tenni, elég komoly hatósági
intézkedéseket kell megalapozni, ami nem egyszerű.
Bertalanné Drávucz Katalin: most egy elvi döntést kell hozni minden településnek
szeptember 30-ig. Október 4-én lesz Társulási ülés, ahol mindenki nyilvánosságra
hozza, hogy ki mit választott. Ennek függvényében dönt a Társulás is, és majd utána
újra tárgyalni kell a testületnek. A Társulás döntése után annak működését is újra kell
gondolni. Ha valaki kiválik a Társulásból, azt 6 hónappal előtte jelezni kell.
Baginé Gavaldik Lívia: ha kiválásról van szó, akkor igen, de dönthet úgy a Társulás,
hogy megszünteti saját magát, és akkor nem kell a 6 hónap, csak egy ülés kell hozzá
úgy, mint a Jászsági Többcélú Társulás estében.
Bertalanné Drávucz Katalin: azóta is mindenki mondja, hogy nem kellett volna
megszűntetni.
Baginé Gavaldik Lívia: most is minden testületi ülésen elhangzott, amelyen jelen
volt, hogy meg kellene maradni a Társulásnak.
Bertalanné Drávucz Katalin: javasolja, hogy hozzanak olyan határozatot, hogy
elsődlegesen Társulás keretein belül kívánják a feladatot ellátni, amennyiben ez nem
lehetséges, akkor ellátási szerződés útján, vagy önállóan.
Tóth Imre: nem javasolja, hogy önállóan vállalják fel a feladatot.
Baginé Gavaldik Lívia: a többi település az alábbiak szerint döntött: Jászjákóhalma
Jászfelsőszentgyörgy, Jászboldogháza, Jásztelek, Alattyán ellátási szerződés,
Jászdózsa és Jászkisér elsősorban Társulás, és ha az nem működne, akkor ellátási
szerződés. Jászalsószentgyörgy holnap fogja tárgyalni. Jászszentandrás holnap
fogja tárgyalni, és arra kérték, hogy készüljön már adatokkal arra vonatkozóan, hogy
finanszírozható-e az önálló feladatellátás, tehát ők az önállóság felé hajlanak.
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Jánoshidát nem tudja hogyan döntöttek. Jászárokszállás gondolkodik, hogy ellátási
szerződést köt Jászberénnyel.
Tóth Imre: tehát ketten gondolkodnak társulási formában.
Baginé Gavaldik Lívia: Jászalsószentgyörgy is lehet, hogy a Társulást választja,
mert ők benne vannak az Alapszolgáltató Központban is.
Bertalanné Drávucz Katalin: ezért nem is érti Jászjákóhalma döntését.
Baginé Gavaldik Lívia: azért döntöttek így, mert nincs emberük. Ha a Társulási
ülésen az a döntés születik, hogy társulási formában kívánják fenntartani az
intézményt, akkor nem tudja, hogy a 13 településen ki lesz az a 12,5 fő, aki ellátja a
feladatot, mert nem tud felsorolni csak 6-ot. Hogy lesz annak az intézménynek január
1-től működési engedélye?
Szöllősi János: van arról információ, hogy akik az ellátási szerződést választják, ők
kivel akarnak szerződni?
Baginé Gavaldik Lívia: a praktikum azt diktálja, hogy a járásszékhely településsel
szerződjön mindenki, mert ott vannak a Gyámhivatalok, és azokkal a Központoknak
nagyon szorosan együtt kell működniük.
Bertalanné Drávucz Katalin: a realitás azt diktálja, hogy az ellátási szerződést
javasolja, de a kollégák miatt elsősorban mégis a Társulást javasolja, és
másodsorban az ellátási szerződést.
Tóth Imre: ellátási szerződést javasolja, mert akkor Jászapáti biztosítaná kihelyezett
dolgozókkal a létszámot, és a szakmai felügyeletet is.
Baginé Gavaldik Lívia: Társulás keretein belül úgy tudnák ellátni a feladatot, ha az
Alapszolgáltató Központ egy szervezeti egységeként látnák el.
Bertalanné Drávucz Katalin: háromféle javaslat volt: társulási formában, ellátási
szerződés útján, és elsősorban társulás útján, ha ez nem működik, akkor ellátási
szerződés útján. Van-e valakinek más javaslata?
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a feladatellátást elsősorban társulási formában, és ha ez nem
működik, akkor ellátási szerződés útján lássa el az önkormányzat?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
297/2016. (IX. 28.) sz. határozata
A család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról 2017. január 1-től
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Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi
ki arra vonatkozóan, hogy a család- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait
2017. január 1-től továbbra is társulásos formában kívánja ellátni a Jászsági
Szociális Szolgáltató Társulás keretein belül. Amennyiben erre nem lesz
lehetőség, úgy a Jászapáti Család- és Gyermekjóléti Központtal köt ellátási
szerződést, mely ellátja a Jászapáti Járáshoz tartozó településeken a Családés Gyermekjóléti Központ hatáskörébe tarozó feladatokat.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás helyben
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a feladatellátást ellátási szerződés útján lássa el az önkormányzat?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 nem szavazattal elutasítja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
298/2016. (IX. 28.) sz. határozata
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának
meghatározására tett javaslat elutasításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a
javaslatot, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat
ellátási szerződés útján végezze az önkormányzat 2017. január 1-től.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
értesülnek.
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a
javaslattal, hogy a feladatellátást társulási formában lássa el az önkormányzat?
A Képviselő-testület a javaslatot 9 nem szavazattal elutasítja, és a következő
határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
299/2016. (IX. 28.) sz. határozata
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátási módjának
meghatározására tett javaslat elutasításáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a
javaslatot, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok
ellátását társulás útján végezze az önkormányzat 2017. január 1-től.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
értesülnek.
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2.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetek
finanszírozásának felhasználására
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság

rezsitámogatás

Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott. Kibővített pénzügyi
bizottság tárgyalta, milyen javaslat született?
Bagi Zsolt a Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság elnöke: a bizottság
ülésén egyik javaslat sem kapott többséget, ezért a bizottságnak nincs elfogadott
javaslata.
Bertalanné Drávucz Katalin: olyan javaslatokat kér, amit fel tud tenni szavazásra.
Bagi Zsolt: javasolja, ami bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a III. körzetben úgy
legyen kifizetve a visszamenőleges finanszírozás, hogy csak az asszisztens kapja
meg, a többi az írásos anyagnak megfelelően legyen kifizetve, kiegészítve a 4000,Ft/óra helyettesítési díjra emeléssel. És legyen felhívva az egészségügyben
dolgozók figyelme arra, hogy a plusz finanszírozás legközelebb nem lesz bérre
fordítva.
Bertalanné Drávucz Katalin: van-e valakinek más javaslata?
(További hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet a Bagi
Zsolt javaslatával?
A Képviselő-testület a javaslatot 8 igen és 1 nem szavazattal elfogadja, és a
következő határozatot hozza:
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
300/2016. (IX. 28.) sz. határozata
Az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetek rezsitámogatás finanszírozásának
felhasználásáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az I. és III. felnőtt
háziorvosi körzetek rezsitámogatás finanszírozását az alábbiak szerint osztja
fel:
2016. január 1-től 2016. augusztus 30-ig kapott egyszeri visszamenőleges
rezsitámogatás (az I. és III. felnőtt háziorvosi körzetben összesen 2.080.000,Ft összegben) felosztása személyi jellegű kiadásokra:
Az I. felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában:
Az asszisztens részére egyszeri bruttó 70 000,- Ft + 27% járulék 19 000,Ft összegben,
A háziorvos részére egyszeri bruttó 901 000,- Ft vállalkozói díj.
A III. felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában:
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Az asszisztens részére bruttó 100 000,- Ft + 27% járulék 27 000,- Ft
összegben.
A visszamenőleges rezsitámogatásból fennmaradó összeget az
önkormányzat a körzetek működése során felhalmozódott finanszírozási
hiány csökkentésére fordítja.
Rezsitámogatás emelés felosztása 2016. szeptember 1-től személyi jellegű
kiadásokra (havi 130.000,- Ft/hó/körzet):
Az I. felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában:
Az asszisztens munkabérének emelése nettó 15 000,- Ft/hó összegben,
ami járulékokkal bruttó 28 651,- Ft/hó.
A háziorvos jelenlegi díjának emelése nettó 50 000,- Ft/hó összegben.
A III. felnőtt háziorvosi körzet vonatkozásában:
Az asszisztens munkabérének emelése nettó 20 000,- Ft/hó összegben,
ami járulékokkal bruttó 38 195,- Ft/hó.
Helyettesítő orvos díja: 3600,- Ft/óra díjról 4000,- Ft/óra díjra emelkedik.
A rezsitámogatásból fennmaradó összeget az önkormányzat a körzetek
működése során felhalmozódott finanszírozási hiány csökkentésére
fordítja.
Képviselő-testület felhívja az egészségügyben dolgozók figyelmét arra, hogy
amennyiben a körzetek a jövőben pluszfinanszírozásban részesülnek, és
nincs megjelölve, hogy az emelt összeget bérezésre kell felhasználni, úgy az
önkormányzat a plusz bevételt a körzetek működése során felhalmozódott
finanszírozási hiány csökkentésére, vagy eszközbeszerzésre fordítja.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ I. és III. számú felnőtt háziorvosi körzet
értesülnek.
3.

N a p i r e n d i

pont megtárgyalása

Előterjesztés orvosi ügyelet jogutódlással történő változásának módosítására
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester
Előadó:
Bertalanné Drávucz Katalin: írásos anyagot mindenki kapott, ami egy tájékoztató,
nincs más dolga a testületnek, mint tudomásul venni. Jelenleg élő szerződése van az
önkormányzatnak a Régió Ügyeleti Központ Nonprofit Közhasznú Társasággal, aki
teljes jogutódlással beolvadt az Országos Orvosi Ügyelet Közhasznú Nonprofit Kftbe. A szerződésmódosításhoz szükséges a testületi határozat. A határozati javaslat
tartalmazza, hogy mit kellene elfogadni. Van-e valakinek kérdése az írásos anyaggal
kapcsolatban, vagy más javaslata?
(Hozzászólás nem hangzik el.)
Bertalanné Drávucz Katalin polgármester szavazásra teszi, ki ért egyet az írásos
anyagban foglaltakkal?

