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612-6/2011.
EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. júniusi ülésére

Tárgy: Átruházott hatáskör saját hatáskörbe való visszavonása

Tisztelt Képvisel -testület!

Tárgyi napirendet sürg sségi indítványként nyújtjuk be hivatkozva az önkormányzat Szervezeti és
ködési Szabályzata 14. § (4)-(5) bekezdésében írt jogát alkalmazva, tekintettel e napirendet megel  és

követ  két napirend id beli egymásra épülésére, sürg sséggel nyújtjuk be szóbeli el terjesztésként jelen napirendi
pontot tárgyalásra.

Emlékeztetjük Önöket arra, hogy a képvisel -testület 11/2011. (II. 11.) Ökt határozatával támogatta azt a
Kistérségi Társulási Tanácsi döntést, miszerint a központi orvosi ügyelet eddigi ellátási formáját
megváltoztatva, az Országos Ment szolgálattal kötött szerz dés felmondása mellett, a Dr. Szarka Ödön
Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft-t (Csongrád, Gyöngyvirág u. 9.) bízza meg az egészségügyi alap
ellátás feladatának végrehajtásával. Ennek módjáról külön el terjesztést nyújtunk be Önök elé.

Tekintettel arra, hogy az Ötv. 9. § (3) bekezdése tiltja az átruházott hatáskör további átruházását és
ugyanezen bekezdésben behatárolja azon szervek körét, amelyre hatáskör átruházható, (mely körbe nem
fér bele) a feladatot átvállaló Szolgáltató Kft, ezért a kialakult helyzetben jogszer  megoldásként az
átruházott hatáskör a hatáskört átruházó általi visszavonása maradt.
A Csongrádi Kistérséget alkotó négy település képvisel -testületei közös kistérségi eszközvagyona a
továbbiakban is lehet vé teszi a központi orvosi ügyelet közös m ködtetését a négy képvisel -testület kiegészít
anyagi támogatás nyújtása biztosítása mellett.

 Az átruházott hatáskör saját hatáskörbe vonásával adottá  válik a jogfolytonosság a feladatellátásban és
elkerülhet  a mulasztás azzal, hogy a képvisel -testület a 241/2006. (VII. 20.) ÖKT határozatával
átruházott hatáskörét az Ötv. 9. § (3) bekezdésében írt jogával élve visszavonja, s 2011. július 01.
napjától saját hatáskörben gyakorolja az egészségügyi alapellátás keretébe tartozó központi
orvosi ügyelet feladatát.
Az önkormányzat SZMSZ-e 2. § (1) bekezdés d) pontján belüli dc) pontja rendelkezik a központi orvosi
ügyelet, mint önkormányzati feladat- és hatáskör ellátásának módjáról, melyben az, a Kistérségi Társulás
által ellátott feladatként jelenik meg, ami az átruházott hatáskör saját hatáskörbe való visszavonásával
megváltozik, ezért szükség van a helyi rendelet tényeknek való megfelel  módosítására, melynek
el készítése jegyz i feladat.

Tisztelt Képvisel -testület!

Javasoljuk az el terjesztésben foglaltak és a csatolt határozati javaslat megtárgyalását és változtatás nélküli
elfogadását.

Csanytelek, 2011. június 9.
Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester jegyz
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Tárgy: Átruházott hatáskör saját hatáskörbe való visszavonása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete rögzíti, hogy az általa 241/2006. (VII. 20.)
ÖKT határozatával az Ötv. 8. § (4) bekezdésében írt kötelez  egészségügyi alapellátáson belüli
központi orvosi ügyelet ellátását átruházta a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulására, amely feladat
ellátása a Társulási Megállapodásból szervezeti változás okán 2011. június 30. napjával megsz nik,
melyet a képvisel -testület a 35/2011. (VII. 10.) Ökt határozatával elfogadott. A képvisel -testület az
Ötv. 9. § (3) bekezdésében szabályozott jogával élve az átruházott hatáskört  saját hatáskörébe 2011.
június 30. napjával visszavonja a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásától a felek egymással való
elszámolása mellett.

2.) A képvisel -testület rögzíti továbbá, hogy a kötelez  egészségügyi alapellátáson belüli központi orvosi
ügyeleti feladat ellátásához (a m ködési engedélyhez és az azon alapuló központi finanszírozáshoz)
szükséges tárgyi berendezések, eszközök közös kistérségi vagyont képeznek, azok analitikus
nyilvántartása vezetése továbbra is a Kistérségi Társulás Munkaszervezetének feladata, a meglév
eszközök pótlása, a minimumfeltételeknek való megfelelés a feladatot végz  kötelezettsége.
Végrehajtás határideje: azonnal, de legkés bb 2011. június 30.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: követ  képvisel -testületi ülés

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete utasítja Forgó Henrik polgármester urat arra,
hogy az önkormányzat kötelez  feladata zavartalan ellátása biztosítása érdekében m ködjön együtt a
feladat átadása - átvételében érdekelt Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft
ügyvezet jével.
Végrehajtás határideje: azonnal, de legkés bb 2011. június 10.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: követ  képvisel -testületi ülés

4.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy az
önkormányzat adott évi költségvetése kiadásainak terhére gondoskodjon a Kistérség Társulásától ezen
határozattal az önkormányzat saját hatáskörébe visszavont kötelez  egészségügyi alapellátáson belüli
központi orvosi ügyelet önkormányzati hatáskörben való gyakorlásából ered , a feladat ellátásához a
feladat ellátója számára a m ködés feltételeként szükséges – külön képvisel -testületi döntés szerinti
összeg  – kiegészít  támogatás pénzügyi fedezetének biztosításáról, a feladat átadás/átvételi szerz désben
foglaltak betartásával.
Végrehajtás határideje: költségvetés tervezésekor
Végrehajtásért felel s: Kató Pálné jegyz ,

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
Beszámolás határideje: az önkormányzat 2012. évi költségvetése beterjesztésekor

5.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t arra, hogy a
megváltozott feladat ellátás okán készítse el és terjessze bizottság és képvisel -testület elé a képvisel -
testület és szervei Szervezeti és M ködési Szabályzata e határozat 1.) pontjából ered  módosítását.
Végrehajtás határideje: folyamatos
Végrehajtásért felel s: Kató Pálné jegyz

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke (Csongrád)
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet Vezet je (Csongrád) által
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása tagjai
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár


