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Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. január 16-án 1300
órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről.
Ülés helye: Móricgát Faluház tanácskozó terme.
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TÓTH Antal
Képviselők
(5 fő 100 %)

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen vannak:
Kovács Tímea
körjegyző,

1. Szent László ÁMK Alapító Okiratának módosítása
(írásos előterjesztés)
2. Központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának
finanszírozására kötendő szerződéshez
szükséges döntés

Csontos Máté
polgármester
Csontos Máté
polgármester

Csontos Máté – polgármester - az írásos előterjesztést minden képviselő kézhez kapta. A
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága hívta fel a figyelmet változtatások
szükségességére. Az észrevétel alapján jegyző asszony elkészítette a szükséges
változtatásokat.

Kovács Tímea – körjegyző – technikai jellegű hibák miatt kell módosítani az Alapító
okiratot. A Munka Törvénykönyve – régi törvény száma szerepelt az anyagban, valamint egy
szakfeladatot törölni kellett a alkalmazandó szakfeladatok közül, melyet egy intézmény nem
használhat.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi együttes határozatot hozza:

1/2013.(I. 16) számú határozat
Szent László ÁMK alapító Okiratának
módosítása
H a t á r o z a t

I. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (1)-(3)
bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban Áht) 11.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás a
Szent László Általános Művelődési Központ Alapító okiratát 2013.
január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
1. A 12. pontban a munkaviszonyra vonatkozó jogszabály
megnevezése az alábbiak szerint változik:
12. munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
2. A 18. pontban meghatározott alkalmazandó szakfeladatok közül
a) kikerül a 841126 1- Önkormányzatok és többcélú kistérségi
társulok igazgatási tevékenysége szakfeladat és megnevezése.
b) módosításra kerül a nem lakóingatlan bérbe
3. A 20. A. pontban az c/, e/, f/, g/ betűjelek a/, b/, c/, d/ jelekre
változnak
II. A módosított Alapító Okiratot a határozat mellékletbe foglaltak
szerint egységes szerkezetbe foglalják.
Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet

ALAPÍTÓ OKIRAT
(egységes szerkezet)

Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. §-a, a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.
21. §-a alapján az alábbi alapító okiratot adják ki:
1. Költségvetési szerv neve:
Szent László Általános Művelődési Központ
rövid neve:
Szent László ÁMK
2. Alapítás időpontja: 2011. augusztus 1.
3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye:
- Szent László Általános Iskola Jászszentlászló, Rákóczi u. 25/a
- Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
4. Székhelye:
Tagintézmény:

Szent László ÁMK 6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
Szent László ÁMK Napközi Otthonos Óvoda tag
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 8.
Intézményegység: Szent László ÁMK Bölcsőde
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 8.(2)
Szent László ÁMK. Gyermekélelmezési Konyha,
6133. Jászszentlászló, Vörösmarty u. 1.
Szent László ÁMK Művelődési Ház,
6133. Jászszentlászló, Kossuth u. 7.
Telephely:
Közösségi Ház, 6133. Jászszentlászló, Rákóczi u. 20.

5. Működési köre:

Jászszentlászló és Móricgát községek közigazgatási területe

6. Létrehozásáról rendelkező határozat száma:
104/2011.(V.31.) egy. hat. Jászszentlászló,
53/2011.(V.31.) egy. hat. Móricgát fogadta el.
7. Irányító szervek neve, székhelye:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
6133 Jászszentlászló Dózsa György u. 8.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
6132 Móricgát Deák Ferenc u. 26/b.
Egyéb irányítási jog gyakorlására felruházott: Jászszentlászló Község Polgármestere
8. Felügyeleti szerv:

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
6133. Jászszentlászló Dózsa György u. 8.
Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
6132. Móricgát Deák Ferenc u. 26/b.

9. Fenntartó szerv neve, székhelye:
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Intézményi Társulása,
6133 Jászszentlászló Dózsa György u. 8.

10. Jogszabályban meghatározott közfeladata
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 8. §-a alapján óvodai nevelés
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

szerint a három éven aluli gyermekek bölcsődei ellátása, szakszerű gondozása és nevelése.
- A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bek. értelmében a
- közművelődési tevékenység támogatása, valamint a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 64.§-a és 78.§-a
alapján közművelődési feladatellátás biztosítása.
Az intézmény ellátja a KIK által fenntartott és működtetett Szent László Általános
Iskola köznevelési intézményekben a tanulók intézményi étkeztetésével kapcsolatos
feladatokat.
11. Az intézmény gazdálkodási jogköre: önállóan működő
Pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv: Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzősége külön megállapodás alapján.
12. Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése:
- közalkalmazotti jogviszony: közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv
- munkaviszony: munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
- megbízási és vállalkozói jogviszony: polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.
13. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Pályázati kiírás alapján öt éves időtartamra a felügyeletet ellátó képviselő-testületek
együttes ülésen hozott, mindkét testület minősített többségű döntésével nevezik ki.
14. Az intézmény típusa:

Többcélú intézmény: általános művelődési központ

15. Költségvetési törzsszám: 792965
16. OM azonosító:
17. Alaptevékenység: 851020 számú szakágazat: Óvodai nevelés
18. Alkalmazandó szakfeladatok:
562913 1 Iskolai intézményi közétkeztetés
851011 1 Óvodai nevelés, ellátás
851012 1 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Annak a különleges bánásmódot igénylő gyermeknek, tanulónak oktatása,
nevelése, aki a szakértői bizottság véleménye alapján enyhe testi, enyhe
érzékszervi, enyhe értelmi, beszédfogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd.
889101 1 Bölcsődei ellátás
562912 1 Óvodai intézményi étkeztetés
910502 1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
910501 1 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
562917 1 Munkahelyi étkeztetések
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002

19. Évfolyamok, csoportok
Napköziotthonos Óvoda:

-

Az intézmény férőhelyeinek száma: 89 fő
Működtethető csoportok száma: 4 csoport

-

Csoportlétszámok meghatározása:maximum 25 fő, átlaglétszám 20 fő,
Az intézmény nyitvatartási rendje: munkanapokon
645 órától 1700 óráig

Bölcsőde:
- Az intézmény férőhelyeinek száma: 12 fő
- Működtethető csoportok száma: 1 csoport
20. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog:
Az alapító okirat szerinti feladat ellátáshoz a fenntartó az alábbi vagyontárgyakat adja az
intézmény használatába:
A/

Korlátozottan forgalomképes ingatlan
a/ óvoda Jászszentlászló, Kossuth u. 8., 954 hrsz
b/ Gyermekélelmezési Konyha, Jászszentlászló, Vörösmarty u. 1., 514 hrsz
c/ Közösségi Ház, Jászszentlászló, Rákóczi u. 20., 385 hrsz
d/ Művelődési Ház, Jászszentlászló, Kossuth u. 7., 969/2 hrsz.

B/

Korlátozottan forgalomképes egyéb tárgyi eszközök fogalomkörébe tartozó vagyon

Vagyonnyilvántartás és leltár szerinti részletezéssel az intézmény vagyonát képezi.
A fenntartó önkormányzatok tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon tekintetében
az intézményt ingyenes és teljes körű használati jog illeti meg, amelyet rendeltetésszerűen köteles
gyakorolni. Az intézmény az ingatlant nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, de jogosult a
helyiségek bérbeadására.
A vagyonnal való gazdálkodásra, rendelkezésre
vagyonrendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

a

képviselő-testületek

hatályos

21. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem végezhet.
Jászszentlászló, 2013. január 16.
Záradék:
Jelen alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Jászszentlászló Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete 168/2012.(XII.12.) együttes határozatával, valamint Móricgát
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2012.(XII.12.) együttes határozatával jóváhagyott
egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Jászszentlászló, valamint Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Móricgát fogadta el.

/2013.(I.16.) hat.
/2013.(I.16.) hat.

Jászszentlászló, 2013. január 16.

Kiss Melinda
Jászszentlászló Község polgármestere

Csontos Máté
Móricgát Község Polgármestere

2. Központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozására kötendő
szerződéshez szükséges döntés

Csontos Máté – polgármester - A központi orvosi ügyelet működtetését továbbra is a
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás látja el a tagönkormányzatok döntése alapján.
A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2012. december 27-én tartott ülésén döntött a
központi orvosi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési eljárás nyerteséről, mely alapján
továbbra is az Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft látja el az orvosi ügyelettel
kapcsolatos feladatokat 2013. március 1-től 1 évre szóló megbízás alapján. A feladatellátásra
vonatkozó Vállalkozói szerződés a közbeszerzés nyertese és a Kiskunmajsai Többcélú
Kistérségi Társulás között 2013. január 7-én aláírásra került.
Az Egészségbiztosítási Pénztárnál az ügyelet finanszírozása azonban település szintű, ezért
minden érintett önkormányzatnak külön-külön hozzájárulása is szükséges a finanszírozási
szerződés megkötéséhez. Móricgát önkormányzata vonatkozásában a fent említett szerződés
tervezetét az előterjesztés melléklete tartalmazza.
Móricgát Községi önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
az alábbi együttes határozatot hozza:

2/2013.(I. 16) számú határozat
OEP finanszírozási szerződés megkötése

Határozat
1.)

Móricgát Önkormányzatának Képviselő-testülete a
központi ügyelet feladatának ellátását az Emergency
Service Kft-vel (székhely: 1138. Budapest, Árva utca
22., A.sz.: 13789581-2-41, képviseli: Rédei József
ügyvezető) kívánja megoldani. A feladatellátáshoz
kapcsolódó megállapodás aláírására felhatalmazza a
Polgármestert.

2.)

Móricgát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy az Emergency Service KFT.
szerződést
kössön
az
illetékes
Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár
Dél-alföldi
Területi
Hivatalával annak érdekében, hogy a Kft az ügyeleti
ellátás finanszírozását közvetlenül megkapja.

Felelős: Csontos Máté polgármester
Határidő: 2013. január 31

Melléklet
Megbízási Szerződés
Móricgát község
központi orvosi ügyeleti szolgálatának ellátására
amelyet létrejött egyfelől az Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (1138. Budapest Árva u. 22. adószám: 13789581-2-41),
mint feladatellátó megbízott képviseletében Rédei József cégvezető (továbbiakban
megbízott) másfelől Móricgát Önkormányzat (székhely: Móricgát, Deák F. u. 26/b
adószám:15540636-1-03)
mint feladatátadó, megbízó képviseletében Csontos Máté
polgármester (továbbiakban megbízó) között Móricgát község lakosainak összességére az
ügyeleti szolgálat folyamatos ellátására, alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:
1.

Megbízó megbízza megbízottat, hogy ezen szerződésben, és a vonatkozó hatályos
jogszabályokban rögzített előírások szerint a felsorolt település ellátási területén
munkanapokon egy fő orvossal, egy fő ápoló / nővérrel/, egy fő gépjárművezetővel,
munkaszüneti – szabad és ünnepnapokon 8 órában kettő fő orvossal, egy ápoló/nővérrel és
egy fő gépkocsivezetővel ügyeleti szolgálatot működtessen Kiskunmajsa központi
telephellyel. Megbízott a megbízást elvállalja. A megbízott által működtetett ügyeleti
szolgálat a település lakosságát az ügyeleti rendelőben, illetve a beteghez történő
kiszállással látja el.
2. Gondoskodik sürgős szükség esetén a betegnek az illetékes egészségügyi intézménybe
történő szállíttatásáról.
Megbízott minden más feladatát a hatályos 4/2000. és 24/2000 EüM. 60/2003 Rendeletben,
valamint a mindenkor érvényben lévő, vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint látja el.
3. Megbízott a központi orvosi ügyeleti szolgálatot munkanapokon, a nappali rendelések
befejezése után 16 órától másnap reggel 08 óráig, illetve heti pihenőnapokon,
munkaszüneti napokon, ünnepnapokon 08 órától másnap 08 óráig, teljes 24 órában látja
el.
4. Megbízott az ügyeleti rendelőben a 06-77-481 - 211 telefonvonalon érhető el
5. Megbízott vállalja, hogy az ügyeleti gépjárműben a konvencionális orvosi tevékenységhez
szükséges eszközök, gyógyszerek mellett folyamatosan biztosítja a defibrillátort,
reanimációs orvosi táskát, infúziót, életmentő "R" táskát, gyógyszereket, lélegeztetéshez
szükséges eszközöket. Járvány, vagy közlekedési nehézséget okozó időjárási helyzet
esetén plusz készenléti és /vagy terepjáró gépkocsit biztosít.
6. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy megbízott szerződést kössön az Illetékes Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Dél-alföldi Területi Hivatalával annak érdekében, hogy
megbízott az ügyeleti ellátás finanszírozását közvetlenül megkapja, jelen szerződés 13.
pontjában megjelölt időszakban a feladatellátás időtartamára, mely a feladatellátás díjának
alapját képezi.
7. Megbízott a feladat-ellátási díjból biztosítja az ügyeleti szolgálat bérét, annak összes
járulékait, a gépkocsi üzemeltetését, üzemanyagát, a gyógyszerek és gyógyászati
segédeszközök pótlását, beszerzését, a veszélyes hulladék elszállítását.

8. Megbízott köteles vezetni az előírt betegdokumentációt és adminisztrációt. Köteles
folyamatos és naprakész információt szolgáltatni a megbízónak az ÁNTSZ-nek illetve az
illetékes háziorvosoknak, az adatvédelmi törvény előírásait figyelembe véve. Megbízott
tájékoztatást ad a központi ügyeleti szolgálatról a kerület lakosainak és háziorvosainak.
Megbízott köteles a működése során általa kezelt adatbázist megőrizni.
9. Megbízott tudomásul veszi, hogy az ügyelet szakmai felügyeletét az ÁNTSZ illetékes
intézete látja el. Ezen szerződésben foglaltak betartását jogosultak ellenőrizni a megbízó
igazgató főorvosa, és az általa megbízott személyek.
10. Megbízott köteles betartani az Egészségügyi Intézet Házirendjét, a munka és tűzvédelmi,
valamint higiénés előírásokat.
11. Megbízott felelősséggel tartozik az általa foglalkoztatott személyekért és az általa végzett
ügyeleti betegellátásért.
12. A szolgáltatás nyújtásához szükséges gépeket és eszközöket a leltár szerint a Megbízó
biztosítja, a hiányzó eszközöket a megbízott biztosítja, illetve kiegészíti a rendeleteknek
megfelelően.
13. Ezen megbízási szerződés 2013. március 1-én lép hatályba és határozott ideig, 2014.
február 28. napjáig van érvényben. Az ügyeleti szolgálatot megbízott folyamatosan
köteles ellátni. Jelen szerződés csak rendkívüli felmondással szüntethető meg abban az
esetben, ha valamelyik fél a jelen szerződésben, vagy a jogszabályokban meghatározott
lényeges kötelezettségét jelentős mértékben megszegi. Rendkívüli felmondás esetén
szerződő felek kikötik, hogy a felmondás ajánlott, tértivevényes levélben történő közlését
követően, a szerződés a 30. napon szűnik meg.
14. A felek esetleges jogvitáik elbírálására kikötik a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos
illetékességét.
15. Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk megbízásra vonatkozó szabályai,
valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
Ezen megbízási szerződést a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Kiskunmajsa , 2013. január …

Móricgát Önkormányzat
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Több hozzászólás, észrevétel nincs, így Csontos Máté polgármester a képviselő-testületi
ülést berekeszti.

K.m.f.
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polgármester
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