Jászboldogkáza Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
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MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom a Képviselő-testület munkatervében nem szereplő soron kívüli ülésére
2018. január 28-án, hétfőn délután 15,00 órára
AZ ÜLÉS HELYE: Közsézháza Tanácskozó emeleti terme
Javasolt napirendi pont:
I ./ Előterjesztés a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskörében lévő
két gazdasági társaság egyesüléséről
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

—

írásban, szóban

2./Előterjesztés orvosi ügyelettel kapcsolatos tájékoztató megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban
—

3./ Előterjesztés a konyhavezetői megbízás megtárgyalására
Előadó: Szűcs Lajos polgármester írásban, szóban
—

3.! Egyebek
Előadó: Szűcs Lajos polgármester

Jászboldogháza, 2018. január 21.

ucs ajos
polgármester

A Képviselőtestületi ülés napirendjeinek írásos rnelléklelei megtalálhatók a www.iaszboldo2haza.hu
honlapon.

1.

Napirend

Jászboldogháza Község Polgármesterétől
5144 ‘Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.
ELŐTERJESZTÉS
a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskÖrében lévő két gazdasági
társaság egyesüléséről
Tisztelt Képviselő-Testület!

A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás 2018. december 20-i ülésén a
döntött a hatáskörében lévő két gazdasági társaság egyesüléséről. A döntés értelmében a
Társulás egyszemélyi tulajdonában álló REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási Kft. olvadna
be a társulási tag önkormányzatok tulajdonában álló REGIO-KOM Nonprofit Kft. gazdasági
társaságba. A folyamat megindításához és lefolytatásához minden településnek
tulajdonosként döntést kell hoznia, hozzá kell járulnia.
A fenti célok megvalósulása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi
határozati javaslat — minősített többséggel történő — elfogadására.
‚Jászboldogháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
..

./2019.

(...)

határozat - tervezet

a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás hatáskörében lévő két gazdasági
társaság egyesüléséről

város/község önkormányzata támogatja, hogy a REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás egyszemélyi tulajdonában álló REGIO-KOM Térségi Hulladékszállítási
Kft. beolvadjon a társulási tag önkormányzatok tulajdonában álló REGIO-KOM Nonprofit Kft.
gazdasági társaságba. A beolvadás érdekében előírja, hogy:
...

•
o

•

o

az ügyvezető készítse elő az egyesülési tervet az egyes jogi személyek átalakulásáról,
egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 3. ~ szerinti tartalommal,
az átalakuló jogi személy vagyonmérleg tervezetként a számviteli törvény szerinti
beszámoló mérlegét kell felhasználni,
a társaság könyvvizsgálójával való egyeztetést követően tegyen javaslatot az
egyesülés során megbízásra kerülő könyvvizsgáló személyére azzal, hogy az egyes
jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI.
törvény 13. ~-a alapján az alapító előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy az egyesüléssel
érintett jogi személyek vagyonmérleg tervezetének ellenőrzése során ugyanazon
könyvvizsgáló járjon el,
az ügyvezető készítse elő az egyesülési szerződés tervezetét.

Jászboldogháza, 2019. 01. 21.
Szűcs Lajos
polgármester
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JászboJdogháza Község Önkormányzata
Szűcs Lajos Polgármester Ur

.
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Tárgy: Tájékoztatás

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!

Alulírott Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa, mint az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit K.ft. ügyvezetője jelen
levelenimel kívánom tájékoztatni a Jászberény Központi Orvosi ügyeleti telephely vonatkozásában az elmúlt
egy év időszakában jelentkező humánerőfon-ás problémákról.
Egyúttal tisztelettel kéijük az Önkonnányzati kiegészítő finanszírozás megemelését 18 Ft(fb’/hó összeggel.
A maayarorszá2i e2észsépüEvi bérezés változásának bemutatása:
Magyarország kormánya, felismerve az egészségügyben dolgozók alacsony jövedelmét, az egészségügyben
dolgozó kollegáknak komoly, egyébként nagyon régen várt- béremeléseket hajtott végre a háziorvosi,
kórházi és a mentési rendszerben az elmúlt 3 évben, és további emeléseket helyeztek kilátásba.
Az elmúlt 3 év alatt a szakdolgozók bérét a kormány 89%-al az orvosokét 79%-al emelte.
A garantált bérminimum órára levetített összege 1.300.- Ft/óra 2018-ban, mely 2019-ben tovább növekszik.
Ez a tény önmagában tehát örvendetes, ugyanakkor az orvosi ü~yeletek a finanszírozás rendezéséből
kimaradtak. és semmiféle emelés nem történt, így az ügyeleti ellátásban komoly bérfeszültség alakult ki.
Ennek oka, hogy az ügyeletben dolgozók másodállásban dolgoznak sz ügyeletben, és az alapmunkahelyen
történt emelés miatt követelik az ügyeleti óradíjak megemelését is!
További tény, miszerint a leg’itóbbi miniszteri bejelentés szerint 2019-ben további 72 %-os emelés
következik be a szakdolgozók vonatkozásában, sőt a bérek megduplázását vállalta az ügyeleti szektoron
kívül, anii lélektanilag megadta a kegyelemdöfést az ügyeleti vállalások vonatkozásában, de a szolgáltató
részére is.

Magi’arorszá~on az alapellátást tinanszírozás tekintetében 2005 óta nem történt értelmezhető’ központi
(NEAK) ügyeleti alapdfjen,elés!

Alapellátási ügyelet helyzete az egészségügyön belül:

A humánerőforrás alacsony díjazásából fakadó probléma napjainkban Oly mértékig súlyosbodott az ügyeleti ellátásban,
hogy a közreműködők csökkentik a leadott ügy&eti napokat, vagy egyáltalán nem vállalnak ügyeletet, mivel Számos
helyen van lehetőségük kevesebb munkával, jóval magasabb összeget keresni!
Az ügyeleteket ismét versenyképessé kell tenni, hiszen a kollegák számára ez túlmunka, melyet az év minden
napján, ünnepnapokon is méltatlanul alacsony díjazás mellett végeznek. Ezt a munkát kiemelten kellene
anyagilag elismerni. Amennyiben az ügyeleti díjak drasztikusan lemai-adnak az egészségügy egyéb területeitől,
akkor a hunmánerőforrás hiány még erőteljesebb lesz!

Ilyen piaci humánerőforrás helyzetben a szolgáltatók kénytelenek díjat emelni mivel az ügyeletben résztvevő
orvosaink, ás szakdolgozóink jelentős dijemelési követeléssel léptek fel irányunkban. Ha az önkormányzat nem tudja
ezt a díjemelkedést megfizetni, akkor a szolgáltató a szerződésben vállalt feladatot a finanszírozás erejéig képes
teljesíteni.
Levelünkkel minden érintett települési Önkormányzatot tájékoztatunk a kialakult helyzetről, és egyúttal kérjük a
probléma megoldásban való gyors közreműködésüket.
A fenti nehézségekre megoldást jelenthetett volna az állami finanszírozás emelkedése, melyre vonatkozóan az elmúlt
években több levelet is küldtünk az önkormányzatoknak, önkormányzati szervezeteknek. Sajnos évek óta
eredménytelenül jelezzük a problémát, hiszen az alapellátási díjemelések csupán a háziorvosi praxisokban jelentkeztek,
az ügyeleti kasszában nem.

A másik megoldás az önkormányzati finanszírozás növelése, hiszen az orvosi ügyeleti ellátási kötelezettség
Önkormányzati

alapfeladat.

Így

amennyiben

az

államifNEAK

fejkvóta

nem

emelkedik,

a

feladat

többietfinanszirozását az önkormányzatoknak szükséges finanszírozni.

Jászberényi Központi Orvosi ügvelet sajátossá~ai:
Mivel Jászberény központi orvosi ügyeleti rendszeréhez Jánoshida ügyeleti köre csatlakozott, egy nagyobb létszámú
ügyeleti rendszerjött létre, &v a finanszírozási nyomás kevésbé drasztikus.
(Az integráció szakmailag is beváltotta a hozzáfűzött reményeket a betegbiztonság javult és a kiegészítő telephely
tehermentesíti a központot.)

Az utóbbi évek béremelkedésének nyomását eddig nem is volt szükséges továbbhárítani.

Az ügyelet biztonságos működése tehát
o

az Önkormányzatok pénzügyi kiegészitésének,

o

az integrációnak, létszámbővülésnek
a helyi orvosoknak, szakdolgozóknak köszönhető.

Országosan is kiemelendő a térség Önkormányzatainak példaértékű hozzáállása, mellyel a nehéz
időszakokban a rendszer átalakítását támogatták.
Ugyanilyen kiemelendő tény, hogy vannak helyi kollégák, akik részt vesznek az ügyeletben. Nélkülük a
terület fenntartása lehetetlen lenne.

A jelenlegi finanszírozás ugyanakkor 2019. év folyamán nem lesz elegendő a rendszer jövőbeni
fenntartásához.

Ráadásul a gépkocsi cseréje a magas kilométer és magas életkor miatt 2019-ben elengedhetetlen.

Az önkormányzati költségvetési terv elkészítéséhez iránymutatásul jelezzük, hogy országos viszonylatban
igen ldsmértékű finanszírozás emeléssel megoldható. Mindösszesen 18 Ft/fő/hó díjemelést látunk
szükségesnek, mely Országos átlagban a legkevesebb, hiszen az állami finanszírozás növekedésének
elmaradása mindenhol két-háromszoros kiegészítés emelést tesz szükségessé.

A következő évek ellátása kizárólag magasabb orvosi/szakdolgozói díjakon lehetséges, amely a magasabb
önkormányzati (vagy állami) finanszírozás mellett valósítható meg.

Bízunk abban, hogy Önkormányzat együttműködésével meg tudjuk oldani a felmerült igen súlyos problémát,
és a biztonságos betegellátás ismét hosszútávon fenntartható lesz településükön.

A sikeres együttműködésben bízva, tisztelettel.
Debrecen, 2018. december21.

Tisztelettel:
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Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa
ügyvezető

3. Napirend

./2019. (.)Képviselőtestületi Uatározat tervezet
Ráczné Baráth Ai~drea konyhavezető megbízásáról
-

Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Jászboldogháza
Konyha (5144 Jászboldogháza, Petőfi S. u. 4.) önkormányzati irttézmény vezetésével megbízza
Ráczné Baráth Andreát (Szn.: Baráth Andrea, született: Szolnok, 1964. 08. 01., an.: Veres Mária,)
2019. január 1 -től 2019. december 31-i időtartamra.
A Képviselőtestület felkéri az önkormányzat gazdálkodását, hogy a megbízással kapcsolatos teendőket
végezze el.
Felelős: Szűcs Lajos polgármester
Ertesül: Szűcs Lajos polgármester
Dr. Dinai Zoltán jegyző
Magyar Államkincstár 5000 Szobok, Liget út 6.
Sasné Szöllősi Anita pénzügyi előadó
Ráczné Baráth Andrea 5144 Jászboldogháza, Vezér u. 17.
Irattár
—
—

—

—

kmft.

Szűcs Lajos sk.
polgármester

A kivonat hiteléül:

Dr. Dinai Zoltán sk.
jegyző

(Dalmadi Nándorné)
jkv.

