JEGYZŐKÖNYV
Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestületeinek, 2013. augusztus 26-án 13 30 órai kezdettel megtartott e g y ü t t e s képviselő-testületi
üléséről.
Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó terme.
J e l e n v a n n a k:
Jászszentlászló Község Képviselő-testülete részéről
Nagy András

polgármester

Patyi Norbert

alpolgármester

Bozóki Edit
Hajagos-Tóth István
Horváth Lajos
Seres János
Tóthné Frank Anikó

képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Móricgát Község Képviselő-testülete részéről
Csontos Máté
Zöldág János
Borsik Imre
Deli Jánosné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívottak közül jelen van:
Valentovics Beáta
jegyző
Nagy András – Jászszentlászló polgármestere – Köszöntötte a megjelenteket. A meghívón szereplő
napirendi pontokat kiegészítve az ülés napirendjének az alábbi napirend elfogadását javasolta:
Tervezett napirendi pontok:

1.

Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat
Társulási Megállapodásának módosítása
(Írásos előterjesztés)

Előadó

Nagy András
polgármester

2.

Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának
módosítása
(Írásos előterjesztés)

Nagy András
polgármester

3.

Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának
módosítása
(Írásbeli előterjesztés)

Nagy András
polgármester

4.

Egyebek
Közérdekű panaszok és kérelmek
Dr. Csanádi Attila fogorvos kérelme
(Szóbeli előterjesztés)

Nagy András
polgármester
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Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Nagy András Jászszentlászló polgármestere által javasolt
napirendet elfogadta.

1. Napirendi pont
Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzat
Társulási Megállapodásának módosítása
(Írásos előterjesztés)

Nagy András – polgármester – A meghívó mellékleteként a Képviselő-testületek tagjai megkapták
az írásos előterjesztés anyagát. Feltette a kérdést, hogy valakinek kérdése, hozzászólása van-e a
kiküldött előterjesztéshez kapcsolódóan?
Zöldág János – Móricgát alpolgármestere – hozzászólásában kifogásolta, hogy a Társulási
megállapodás 9. fejezet 1./ d./ III. pontja megfogalmazását. A jelenlegi megfogalmazás szerint a „Házi
segítségnyújtás költségei a következő arányban oszlik meg a fenntartók között Jászszentlászló 2/3,
Móricgát 1/3. Ez álláspontja szerint nem igazságos, hiszen a lakosság szám nem 1/3 – 2/3. arányban
oszlik meg a két település között. Móricgát esetében a költségek 20%-át tartja igazságos aránynak.
Deli Jánosné – képviselő - támogatja Zöldág János javaslatát.
Valentovics Beáta –jegyző – rögzítette Zöldág János alpolgármester módosítási indítványát, ennek
alapján a Társulási megállapodás megfogalmazása változik az alábbiak szerint:
• 9. A Társulás fenntartásával, működtetésével kapcsolatosan az egyes képviselő-testületek
pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja.
l. Működési kiadások
d./ Az Alapszolgáltatási Központ költségvetési szerv keretében működő
III. Házi segítségnyújtás költségei a következő arányban oszlik meg a
fenntartók között Jászszentlászló 80%, Móricgát 20%
Nagy András – polgármester – a módosító indítvány figyelembe vételével - III. Házi segítségnyújtás
költségei a következő arányban oszlik meg a fenntartók között Jászszentlászló 80%, Móricgát 20% elfogadásra javasolja a Társulási Megállapodás módosítását.

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv 1. mellékletében foglalt Társulási Megállapodás
módosítását - Zöldág János módosítási indítványának figyelembevételével - elfogadja.
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115/2013. (VIII.26.) sz. Egy. határozat Jászszentlászló
68/2013. (VIII.26.) sz. Egy. határozat Móricgát
Társulási Megállapodás módosítása
Határozat
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestületei a Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulási Megállapodást a jegyzőkönyv 1. melléklet szerinti
egységes szerkezetbe foglalt formában jóváhagyja.

Felelős: Nagy András polgármester
Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2013. augusztus 31.

2. Napirendi pont
Szent László Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
(Írásos előterjesztés)

Nagy András – polgármester – A meghívó mellékleteként a Képviselő-testületek tagjai megkapták
az írásos előterjesztés anyagát.
Valentovics Beáta – jegyző – a módosításra a következő hiányosságok miatt kerül sor:

-

az alapító okirat nem tartalmazta a jogelőd szervet
az alapító szerv megjelölése a módosítás után: Jászszentlászló és Móricgát Községi
Önkormányzatok Képviselő-testületei
az irányító, fenntartó, és működtető a módosítás után: Jászszentlászló Móricgát Községi
Önkormányzatok Társulása

Nagy András – Jászszentlászló polgármestere – az írásos előterjesztés anyagának megfelelő
formában javasolja az Alapító Okirat módosításának elfogadását.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv 2. mellékletében foglalt Szent László Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratát elfogadta.
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116/2013. (VIII.26.) sz. Egy. határozat Jászszentlászló
69/2013. (VIII.26.) sz. Egy. határozat Móricgát
Szent László Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának elfogadása
Határozat
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestületei a Szent László Óvoda és Bölcsőde 2. melléklet szerinti
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.

Felelős: Nagy András polgármester
Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2013. augusztus 31.

3.

Napirendi pont
Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
(Írásos előterjesztés)

Nagy András – polgármester - a meghívó elkészítésekor még ez a napirendi pont nem szerepelt a
megtárgyalandó témák között, ezért az ülés megkezdésekor a Képviselő-testületek tagjai kézhez
kapták az írásos előterjesztés anyagát.
Tájékoztatta a Képviselő-testületeket, hogy az intézmény alapító okiratának módosítására a fenntartó
változása miatt van szükség, az új fenntartó a Jászszentlászló Móricgát Községi Önkormányzatok
Társulása.

Nagy András – Jászszentlászló polgármestere – az írásos előterjesztés anyagának megfelelő
formában javasolja az Alapító Okirat módosításának elfogadását.

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – a jegyzőkönyv 2. mellékletében foglalt Szent László Óvoda és
Bölcsőde Alapító Okiratát elfogadta.

4

117/2013. (VIII.26.) sz. Egy. határozat Jászszentlászló
70/2013. (VIII.26.) sz. Egy. határozat Móricgát
Alapszolgáltatási Központ
alapító okiratának elfogadása
Határozat
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestületei a Alapszolgáltatási Központ 3. melléklet szerinti egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.

Felelős: Nagy András polgármester
Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: 2013. augusztus 31.

4.

Napirendi pont
Egyebek
Dr Csanádi Attila fogorvos kérelme

Nagy András – polgármester – köszöntötte az ülésen megjelent Dr. Csanádi Attila
fogorvost. Felolvasta a beadott kérelmét, melyet a jegyzőkönyv 4. melléklete tartalmaz.

Dr. Csanádi Attila –fogorvos – megköszönte a teljes körű tájékoztatás. A kérelmében
minden részlet megtalálható. Összefoglalva az elhangzottakat, amennyiben nem születik
megállapodás az Önkormányzatok és a vállalkozó között, abban az esetben a 2014. február
28. nappal közös megegyezéssel kéri a Megállapodás felbontását. Álláspontja szerint döntése
megalapozott, kellőképpen alátámasztják a számok. Az elmúlt időszak egészségpolitikája
eredményeként a finanszírozás drasztikusan lecsökkent. Az ellátás biztosítása kötelező
önkormányzati feladat, ezért kereste meg a két képviselő-testületet. Amennyiben az
önkormányzatok biztosítják a havi 142.290.-Ft támogatást, abban az esetben is nagyon
szűkösen tudja folytatni a munkát. A munkába járás költsége, az anyag- és rezsi költségek, az
asszisztens bér és járulékköltségei komoly terhet rónak rá. Az alulfinanszírozás jobban
érződik, mint a háziorvosi praxisoknál, pedig a háziorvosok is elégedetlenek. Felajánlja az
Önkormányzatoknak, hogy amennyiben nem tudnak megegyezni és a Megállapodást
felbontják, a praxisjogát átadja térítésmentesen az új fogorvosnak, emellett gépek átadásával
is segíti. Kérése, hogy a Képviselő-testületek foglaljanak állást ebben a kérdésben, hiszen
amennyiben nem tudják támogatni, abban az esetben számára is új megoldást kell találni.
Nem szeretné cserbenhagyni a falut, ezért adott hosszú határidőt, de azt meg kell érteniük,
hogy saját pénzéből már nem fedezheti a kiadásokat.
Csontos Máté – Móricgát polgármestere – sajnálatának adott hangot, hogy ilyen helyzet állt
elő. Az Önkormányzatok helyzete elég nehéz, hiszen nem szeretnék elveszíteni a kiváló
munkát végző fogorvost, ugyanakkor felelőtlen ígéretet sem tehetnek. Az emberek nagyon
elégedettek a fogorvosi ellátással, azt kell tisztázni, hogy Dr. Csanádi folytatni kívánja-e ezt a
tevékenységet, vagy az a szándéka, hogy elhagyja a pályát. Türelmet kért, hiszen a döntést
csak megalapozott számítások után tudják a települések meghozni.
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Dr. Csanádi Attila – fogorvos – Önszántából nem kívánja elhagyni a pályát. Azért tanult,
azért dolgozott, hogy fogorvos lehessen, és szereti is a munkáját. Ennek a beadványnak
pusztán anyagi okai vannak. Amikor a praxis beindult, és a faluban megkezdte a munkáját, 34 hónapos várakozással tudott csak időpontot adni. Rengeteg ember megfordult nála, rendbe
tette a fogazatukat. Mára a helyzet konszolidálódott, nagyon jól érzi magát a faluban, és úgy
érzi az emberek is megszerették.
Nagy András – polgármester – felszólalásában elmondta, hogy semmilyen körülmények
között nem tudnak ezen a Képviselő-testületi ülésen választ adni a beadványra. Az
Önkormányzatok helyzete rendkívül nehéz. Mai napon még semmilyen információval nem
rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy 2014. évben mennyi költségvetési forrás áll majd
rendelkezésükre.
Patyi Norbert – alpolgármester – hozzászólásában felvetette, hogy Dr. Csanádi Attila nem
gondolt-e a magánrendelésre. Véleménye szerint ez megoldás lenne a pénzügyi problémák
megoldására.
Dr. Csanádi Attila – fogorvos – válaszában elmondta, hogy gondolt magánrendelő
beindítására, azonban azt látja, hogy az emberek ilyen kis faluban nem áldoznak súlyos
tízezreket a fogaik rendbe tételére. Amikor azt mondja, hogy pótolni kellene egy fogat, tb
alapon kellene fizetni, sokan már akkor sem mennek hozzá vissza. Nagyon elszomorító, de
nincs fizetőképes kereslet a magánrendelésre.
Tóthné Frank Anikó – képviselő – segítséget jelentene-e ha csak heti két rendelési nap
lenne. Az csökkentené az utazási költségeket, az asszisztencia bérét.
Dr Csanádi Attila – fogorvos – válaszában elmondta, hogy nem lenne jó megoldás. Az
állandó költségek megmaradnának, az asszisztense nem fogadná el a munkaidő csökkentését.
A heti két nap rendelési idő nem elegendő, 1500 ember fordult meg az elmúlt időszakban a
rendelőben.
Hajagos-Tóth István – képviselő - hozzászólásában elmondta, hogy megoldást kell találni a
kérdésre, hiszen az Önkormányzatok azt akarják, hogy legyen fogorvos, a fogorvos pedig
dolgozni akar.
Nagy András – Jászszentlászló polgármestere – javasolja, hogy a Képviselő-testületek ezen
az ülésen ne foglaljanak állást a kérdésben, halasszák el a döntést 2013. november 30.
napjáig. Akkor már a ¾ év költségvetési számai tükrében tudnak állást foglalni. Remélhetőleg
addigra iránymutatást kapnak a 2014. évi költségvetési támogatásokra vonatkozóan is. A
beadványban szereplő támogatás mértéke éves szinten 1.700.000.-Ft összeg. Kérdéssel fordult
Dr. Csanádi Attilához, hogy elfogadja ezt a megoldást. Amennyiben a települések nem tudják
támogatni, Dr Csanádi Attila úrnak is lesz ideje előkészíteni a további lépéseket.
Csontos Máté – Móricgát polgármestere – kérte Dr. Csanádi Attila megértését, hiszen ilyen
nagy horderejű kérdésben nem lehet 20 perc alatt dönteni. A választóknak felelősséggel
tartoznak a falu pénzügyi helyzetéért is.
Dr. Csanádi Attila – fogorvos – elfogadja ezt a megoldást. Megköszönte a Képviselőtestületek megértését és közreműködését. Várja a későbbi döntés meghozatalát.
Nagy András – polgármester – javasolja a Képviselő-testületeknek, hogy Dr. Csanádi Attila
fogorvos beadványára Jászszentlászlói Községi Önkormányzat és Móricgát Községi
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Önkormányzat 2013. ¾. éves gazdálkodási eredményei, valamint a 2014. évi költségvetési
lehetőségek figyelembevételével 2013. november 30. napjáig hozzák meg a döntést.

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen
szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – Nagy András polgármester javaslata
alapján az alábbi határozatot hozta:
118/2013. (VIII.26.) sz. Egy. határozat Jászszentlászló
71/2013. (VIII.26.) sz. Egy. határozat Móricgát
Dr. Csanádi Attila fogorvos beadványa
Határozat
Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzat Képviselőtestületei Dr Csanádi Attila fogorvos „Kérelem közfeladatot ellátó
fogorvosi szolgálat támogatására, vagy ellátási szerződés
megszüntetésére” vonatkozó beadvány tárgyában az érdemi döntés
meghozatalát 2013. november 30. napra elhalasztja.

Felelős: Nagy András polgármester
Csontos Máté polgármester
Valentovics Beáta jegyző
Határidő: Azonnal.
2013. november 30.

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Móricgát Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete az ülést berekesztette.
K. m. f.

Nagy András
Jászszentlászló polgármestere

Csontos Máté
Móricgát polgármestere

Valentovics Beáta
jegyző
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