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Dr. Dankó Alpár az Orosházi Kistérségi Orvosi Ügyelet koordinátora
V a r g a Gusztáv elnök: Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök a rendkívüli ülésünkön.
Erre azért került sor, mert ismert mindannyiunk előtt, hogy a Dél-Békési
Kistérségünknek a Dél-Keleti településein a Központi Orvosi Ügyeletnek az ellátása
nem jól működött korábban és a jövője is bizonytalan. Ezt a kérdést meg kell oldanunk,
ebben a képviselő úr javaslatára a Kistérségi Társulás segítséget ajánl. A múltkori
ülésünkön létrehoztunk egy adhoc bizottságot, amelynek az volt a feladata, hogy tegyen
javaslatot szakmai szempontokból arra, hogy hogyan kívánják a Központi Orvosi
Ügyeletet megoldani. A Társulás Munkaszervezetének az volt a feladata, hogy vizsgálja
meg, hogy társulás keretei között el lehet-e látni ezt a feladatot. Az előterjesztést,
amelyet mindenki megkapott, ezt tartalmazza. Tehát az előterjesztés alapján még nincs
kidolgozva, hogy hogyan oldjuk meg a Központi Orvosi Ügyeletet, ezt hogy ha ügyesek
vagyunk akkor a mai társulási ülésen megtudjuk tenni, majd utána a hozzászólok
elfogják mondani, hogy szerintük április 1-vel lehet-e egy újfajta ellátást biztosítani.
Nekünk ezzel kapcsolatban voltak aggályaink, hogy ilyen rövid idő alatt a
közbeszerzést le lehet-e bonyolítani, de ezt meg fogjuk beszélni.
Tisztelettel köszöntöm Simonka György országgyűlési képviselő urat, aki megtisztelte
az ülést, valamint az Orosházi Kistérségnek a munkatársait, Fejes Róbertné Orosháza
alpolgármesterét, aki már tájékoztatott bennünket egy párszor, és úgy tudom, hogy az
érintett településeknek a konzultációin is részt vett. Továbbá köszöntöm Dr. Kovács
Edina jogászt az Orosházi Polgármesteri Hivatal munkatársát, illetve Dr. Dankó Alpárt,
az Orosházi Kistérségi Orvosi Ügyeletnek a koordinátorát. Ők is azért jöttek el, hogy
segítsenek nekünk.
A jelenléti ívből megállapítom, hogy a testület határozatképes, az ülést megnyitom.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Varchó István polgármester urat megválasztani.
Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 13 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – Varchó István Végegyháza község polgármesterét jegyzőkönyvhitelesítőnek megválasztotta.
Javaslom a meghívóban közölt napirendi pontok elfogadását. Kérem, aki a
napirendekkel egyetért, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Napirend elfogadása
5/2015. (I. 29.) sz. TT. határozat
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa a 2015. január 29-i ülése napirendjét az alábbiak
szerint fogadja el:
1.) A Kunágotai Orvosi Ügyelet működtetése
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Előadó: Varga Gusztáv elnök
2.) Egyebek
V a r g a
Gusztáv elnök: A Bizottságok tárgyalták az ülésünk előtt ezt a két
előterjesztést. Megkérem, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse az
álláspontjukat.
Pelle
István polgármester: A Bizottságok megtárgyalták mind a két esetben az
előterjesztéseket. Először is kezdeném a 2015. évi belső ellenőrzéssel. Árajánlatokat
kért be a Kistérség, két árajánlat érkezett be. Ebből a kedvezőbb árajánlatot a King
Controll Kft. adta, így a Pénzügyi Bizottság ezt a Kft. bízza meg a belső ellenőrzés
lebonyolításával. Kérjük a Társulás Elnökét, hogy kössön velük szerződést.
A másik pedig, az Orvosi Ügyelettel kapcsolatban, bár igaz, hogy nem én vagyok ennek
a szó szólója, de megpróbálom összefoglalni. Az előzetes tárgyalások alapján, mi már a
11 település és a bizottság sem jutott másra, mind a két bizottság abban állapodott meg,
hogy szeretnénk együtt maradni. Együtt szeretnénk ezt a feladatot ellátni. Ezt
Kunágotán tárgyaltuk, ekkor született az a megoldás, hogy ezt szeretnénk, hogy ha a
Kistérség látná el. Orosháza alpolgármestere is bíztatott bennünket, igazából most a
bizottság azért nem döntött se ilyet, se olyat, mert vártuk, hogy esetleg kapunk-e még
tájékoztatást, hogy hogyan legyen tovább. Közbeszerzést, hogyan lehetne a
legolcsóbban megoldani. Ugyanis elhangzott Kunágotán, hogy neki is közbeszerzést
kell lefolytatni, hogy velünk vagy nélkülünk, mi ezért nem igazán tudtunk dönteni. Erre
a két hónapra megoldódik az Ügyelet kérdése, a Szakál Bt. megkapja az engedélyt,
gondoljuk, hogy a ma délután és a holnap délelőtt rendelkezésére áll, hogy az OEP-pel
meg is kösse a szerződést. Mi arra jutottunk, hogy a Kistérséggel szeretnénk ellátni,
azon belül, hogy milyen formában abban nem jutottunk semmire.
V a r g a Gusztáv elnök: Kérdezem polgármester úrtól, hogy az adhoc bizottság
nevében kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat?
S ü l i Ernő Kunágota polgármestere: Nem kívánom kiegészíteni.
V a r g a Gusztáv elnök: Kérdezem, hogy ez az engedély ideiglenes lesz, amit kap a
mostani szolgáltató?
S ü l i Ernő Kunágota polgármestere: Igen, Február 1-től március 31-ig fog szólni.
V a r g a Gusztáv elnök: Köszönöm szépen. Átadom a szót Fejes Róbertné Orosháza
alpolgármester asszonyának.
F e j e s Róbertné Orosháza alpolgármestere: Most már döntött a 11 település, hogy
ugyanúgy, ahogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás látja el az Orvosi Ügyeletet
úgy szeretné ellátni ez a 11 település is.
V a r g a Gusztáv elnök: Annyi a kérésem, hogy minden Képviselő-testületnek ezt,
jegyző asszony felhívta rá a figyelmet, minden testületnek ezt a határozatot a következő
ülésre meg kell hozni.
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Feje s
Róbertné Orosháza alpolgármestere: Ha azt szeretnék, hogy áprilistól a
társulás lássa el nálatok ugyanúgy az orvosi ügyeletet, ahogyan nálunk, ahhoz
legkésőbb március 5-ig az OEP-pel szerződést kell kötni a társulásnak, hogy már a
következő OEP támogatást már a társulás kapja meg. Nektek minél előbb a testülettel is
meg kell hozni azt a döntést, hogy a társulással látják el, illetve társulási megállapodás
módosítása lesz szükséges, hogy ettől kezdve a társulás fogja az orvosi ügyeletet ellátni.
Úgy gondolom, hogy határidőket kell megszabni mindenkinek, hogy ez minél előbb
létrejöjjön. Fel kell venni az ÁNTSZ-szel, az OEP-pel a kapcsolatot. Amiben tudunk,
mindenképen segítünk. Ami kérdés, hogy kivel szeretnék ellátni.
V a r g a Gusztáv elnök: Ők is ugyanezt az utat járták be. Náluk is volt egy bedőlt
Központi Orvosi Ügyeleti megállapodás és a helyett létrehoztak egy működőt és akkor
azt véglegesítik most ezzel a közbeszerzéssel.
F e j e s Róbertné Orosháza alpolgármestere: Nálunk is, amikor felállt az Orvosi
Ügyelet, nekünk most úgy volt, hogy augusztus 13-tól augusztus 31-ig napi szerződést
kötöttünk az orvosokkal. Utána ez a szerződés módosult havi szerződésekre. Most az
ÁNTSZ-től kaptunk egy ellenőrzést, és ott mondták, hogy ez nem lehetséges és nálunk
is határozatlan idejű szerződéseket kell kötni. Most a doktor úrral is havi szerződéseink
voltak, jelen állás szerint február 28-ig van szerződésünk vele. De mivel most már a
közbeszerzési határnál muszáj nekünk is kiírni a közbeszerzést, ezért mondtam, hogy
minél előbb dönteni kell, hogy velünk akarják-e ellátni, mert bennünket is sürget az idő.
Ha most azt mondják, hogy április 1-től át szeretnék venni az Orvosi Ügyeletet és meg
tudják ugyanígy havi szerződésekkel akár az orvosnál, akár az asszisztensnél kötni a
szerződéseket és utána ki lehet írni a közbeszerzést. Nem kell most adhoc.
V a r g a
Gusztáv elnök: Megkérem, Dr. Kovács Edinát, hogy egy pár szóban
ismertesse, hogy önöknél, hogyan zajlott le ez.
D r. K o v á c s
Edina: Egyedül vezetői szerződésünk az, ami viszonylag egy
nagyobb összeg határos, egy kifejezett szolgáltatást veszünk tőle igénybe, és neki külön
van ez a közreműködői szerződése. Az ügyelet vezetői szerződésre fogjuk most kiírni a
közbeszerzést. Ebben a formában működünk mi.
V a r g a Gusztáv elnök: Az orvosok közreműködői szerződése az akkor továbbra is
egyedi marad?
D r. K o v á c s Edina: Így van, ugyanígy az ápolókkal illetve a gépkocsivezetőkkel
is. Nálunk ez a rendszer.
V a r g a Gusztáv elnök: Felkérem, Dr. Dankó Alpár doktor urat, hogy egy pár szóban
ismertesse azt a munkát, amivel jár ez az egész tevékenység.
D r. D a n k ó Alpár: Sok szeretettel köszöntök mindenkit az ülésen. Úgy kerültem
be ebbe az ügyelet szervezésbe, hogy annak idején régebben egy ügyelet szervezéssel
dolgozó cégben vettem részt alkalmazottként, mint szakmai vezető. Magamról annyit,
hogy belgyógyászként kezdtem a Debreceni klinikán, két év után sürgősségi szakra
váltottam és azóta is sürgősségi osztályon ügyeletben, rohamkocsin dolgozom.
Gyakorlatilag abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az egészségügyi ellátásnak a
teljes vertikális sprektumában megfordultam. 14 éve rohamkocsizom, tehát
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gyakorlatilag ebben a körben illetve ebben a szakmacsoportban telt el a szakmai
munkámnak a nagy része. Az Orosházi Kórháznak a sürgősségi osztályán vettem részt
mint közreműködő egy ideig és egyébként a mai napig is, amikor bizonyos kis humán
erőforrás problémáik jelentkeztek, gyakorlatilag onnan ismertem és onnan van
kapcsolatom a térséggel, így kerültem látótérbe. Az ügyeletről annyit mondanék el
általánosságban, hogy az ügyelet szervezése alapvetően önkormányzati feladat.
Alapellátásnak a szervezése sok egyéb mellett, önkormányzati feladat, így az alapellátás
ügyelet szervezése is. Azt, hogy ezt hogyan valósítja meg egy önkormányzat, nagyon
sok lehetőség van. Ki lehet adni ezt külső szolgáltatónak, meg lehet ezt csinálni saját
hatáskörben is, mindegyiknek van előnye, mindegyiknek vannak nehézségei is.
Alapvetően azt gondolom, hogy ha dönteni fognak akkor azt kell figyelembe venni,
hogy üdvözítő megoldás, ami mindenütt és mindenhol jól működik nincs. Mindig
figyelembe kell venni az adott térséget, az adott sajátosságokat, az adott igényeket és
ehhez kell megtalálni a legjobb megoldást. Alapvetően, ha egy önkormányzat, vagy egy
kistérség felvállalja azt, hogy ő maga fogja megszervezni a saját ügyeletét, azt
kétségtelenül munkával jár. Nem csak nekem, hanem bárkinek, aki a szervezésében
részt vesz, hanem maguknak az önkormányzatoknak is, hiszen innentől kezdve az a
kényelmes helyzet, amikor átadtam a feladatot egy külső szolgáltatónak, ez megszűnik.
Ezeket a feladatokat mindet el kell látni, az ehhez kapcsolódó minden nemű munkával
és felelősséggel együtt. Az is igaz, hogy viszont ebben a formában valósul meg az, hogy
a feladat ellátására kötelezett önkormányzatok gyakorlatilag egy teljes körű kontrollt
tudnak a feladat felett gyakorolni. Nem fordulhat olyan elő, hogy nincs eszköz, nem
fordult olyan elő, hogy nincsen orvos illetőleg ilyen előfordul, annak egy jól
meghatározott felelőse van, aki felelősséget vállal mindezekért, és probléma esetén
hogy úgy mondjam, tartja is a hátát. De ugye nyilván az a cél, hogy probléma ne legyen.
Ha egy külső szolgáltatónak kiadjuk, az sem feltétlenül egy rossz megoldás. Nagyon jó
szolgáltatók vannak közöttük. El kell dönteni minden egyes Kistérségnek, minden egyes
Önkormányzatnak, hogy melyik az a megoldás, ami az ő település szerkezetét, lakosság
számát, infrastruktúráját figyelembe véve az ő szempontjából a legoptimálisabb. Azt
tegyük hozzá, hogy ha egy kicsit figyeljük a híradásokat, akkor józan paraszti ésszel egy
elfogadott trendet látunk, lehetőség szerint egy kvázi államosítás zajlik. Tehát egy
egyértelmű törekvés látható arra, hogy a különböző feladatokat az állam vagy
önkormányzatok a saját kezébe tartsa, vagy vegye vissza, nem véletlenül. Erről azt
gondolom mint aki 5 éve alatt beleláttam egy cégnek az életébe is nem véletlen, egy
cégnek tulajdonosa van. Ha azt akarjuk, hogy minden egyes forintot a tényleges
feladatellátásra fordítsunk, akkor azt viszont tudomásul kell venni, hogy ez akkor fog
megvalósulni, hogy ha saját kezünkbe vesszük a feladatot. Bármilyen kérdésre szívesen
válaszolok.
F e j e s Róbertné Orosháza alpolgármestere: Arra szeretnélek kérni, hogy azt vázold
fel, hogy nálunk, hogyan működik az orvosi ügyelet, milyen orvosaink vannak, mik
azok, amelyek szükségesek, hogy törvény szerint beinduljon egy orvosi ügyelet. Mert
amit én tudok, hogy itt is lehet, hogy fenn fog állni annak a veszélye, hogy sürgősen be
kell szerezni dolgokat.
D r. D a n k ó
Alpár: Alapvetően, hogy egy jó orvosi ügyeletnek hogyan kell
működni, ez kristály tisztán jogszabályok leírják. Ugyanúgy a humán erőforrás, mind a
tárgyi feltételek esetében. Tárgyi feltételek tekintetében nyilván tisztában kell lenni
azzal, hogy azok az eszközök, amit a Kormányrendelet előír, ezek rendelkezésre állnake. Ha a Kistérség úgy dönt, hogy saját kezébe veszi az irányítást, akkor nyilvánvalóan
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az ügyelet átvételéig ezeket az eszközöket be kell szerezni, vagy ha rendelkezésre
állnak, biztosítani kell. A másik nagyon kritikus terület az a humán erőforrás szokott
lenni. Még azt kell mondjam, hogy a gépkocsivezető és ápoló tekintetében is, még ott
sem olyan rózsás a helyzet. Nagyon sokszor ma már azt látjuk, hogy kifejezetten csak
úgy szerződnek a háziorvosok praxisra, hogy ha benne van az a kitétel, hogy az ügyelet
központi ügyelet formájában látni kell, amelyben nekik nem kötelező a részvétel.
Alapvetően szerződéstől függ a praxisban levő háziorvosok kötelezhetőek arra, hogy
részt vegyenek az ügyeletben, kérdés, hogy jó-e ez. A mentésnek és a sürgősségi
ellátásnak egy speciális keveréke, mert ugye területen is végzünk ellátást, mint a
mentőszolgálat és gyakorlatilag egy rendelői ellátásunk van, ami viszont inkább a
sürgősségi osztályoknak a működéséhez közelít. Sok esetben figyelembe kell venni,
hogy helyi házi orvosok még ha szerződéssel kötelezhetőek is arra, hogy részt vegyenek
az ügyeletbe, nem feltétlenül ehhez értenek. A háziorvos kollegák ma is sok helyen
bizony erősen nyugdíjkorhatár után dolgoznak. Nehéz elvárni egy 50 éve a lakosságot
szolgáló és nem is olyan jó egészségű állapotú kollégától, hogy ő éjnek évadján, télvíz
idején kocsiban kóboroljon. Ez mondjuk az emberi része a dolognak, de egy 60 és 70 év
feletti kollega fizikálisan sem biztos, hogy képes azt a terhelést megcsinálni, hogy ki
gyalogoljon mondjuk a nem jó körülmények közé. Így aztán az orvosi gárdának az
összerakása ami a legkritikusabb pont. Ha helyi háziorvosok szeretnének részt venni
benne és képesek részt venni benne, akkor az ő bevonásuk mindenképpen jó. Ismerik a
területet, ismerik a beutalási rendet és a sajátosságokat, alapvetően a gyakorlatban azt
látjuk, hogy helyi háziorvosokból jó esetben a felét, illetve negyedét lehet az ügyeleti
időknek kitenni. Innentől kezdve a maradék időre valami formában embert kell találni.
Egy önkormányzat viszont nehezen fog embert találni, hiszen nem ezekben a körökben
mozog. Innentől kezdve kell elgondolkozni azon, hogy milyen módon oldják meg, és
elvonatkoztatva személyektől. Maga a rendszer, hogy hosszú távon fenntartható-e, ebbe
bele se menjünk, ez már egy országos egészségpolitikai kérdés. De jelen pillanatban a
feladat az önkormányzatoké, mindenképen meg kell oldani, megfelelő körültekintéssel
és megfelelő kontrollal ez a feladat még 4-5 évig ebben a formában még ellátható.
Nekünk itt a fennálló problémára kell koncentrálni.
V a r g a Gusztáv elnök: Az országgyűlési képviselő úr jelezte, hogy el kell menjen
hamarabb, így először átadnám neki a szót.
S i m o n k a György országgyűlési képviselő: Köszöntöm körünkben az Orosházi
Kistérség elnök asszonyát, illetve a munkatársait, valamint Mezőhegyes
alpolgármesterét és polgármesterét is, akiket szeretnénk, hogy ehhez a körhöz
csatlakozzanak. Én 5. pontban gondolnám, hogy el kellene jutni a mai nap végéhez,
amelyben kompromisszumra kellene jutni az itt ülő polgármestereknek, de ebből
minimum négy pontban. Lehet itt vajúdni sokáig estig ezeken az ügyeken vagy lehet
szavazni. Azt gondolom, hogy érdemesebb lenne ezen haladni, mert mindenki tudja,
hogy ha a polgármesterek nem tudják mit szeretnének tenni, vagy nem forrott még ki
bennük a gondolat, mindig azt fogalmazzák meg, hogy mit miért nem lehet megtenni.
Itt erre most nincs idő, itt ma döntésre kell jutni. Érdemes elemezni azt, hogy mi volt a
probléma és keressük magunkban első körben, polgármesterekbe, képviselőkbe a bajt.
Azt hiszem, hogy a legfontosabb hibát ott vétettük, hogy elvesztettük a szakmai ügyek
felett a kontrollt és nem is törekedtünk arra, hogy ránézzünk majd. Majd hogy nem
ebben a térségben megszoktuk azt, hogy az ügyeleti rendszer bár van, de még sincs és
az emberek leszoktak arról, hogy az ügyeletet hívják, hívták a mentőt, vagy fogták
magukat és hívták a polgármestert sok esetben és a polgármester beültette őket az

7
autóba és elvitte Orosházára vagy Gyulára a kórházba és megpróbáltuk megoldani.
Miért is tettük ezt, és miért ne kövessük el ugyanezt a hibát. Azért tettük ezt, mert nem
gondoltunk semmi másra az elmúlt évek költségvetési helyzete alapján, csak ne kelljen
többet fizetni. Nyilvánvaló, hogy ezt ennyi pénzből nem lehet megcsinálni. Az a
vállalkozó, aki ezt bevállalta évekkel ezelőtt, az akkori bérfekvéssel, akkori üzemanyag
árakkal, akkori kiadásokkal kalkulált, nagyon megakarta nyerni a közbeszerzést. Adott
egy árajánlatot, eleinte ment is neki, későbbiekben gondjai támadtak, ezt követően
pedig borzasztó minőségben végezte ezt a feladatot, sok esetben el sem végezte. Ezen
szerintem túl kell billeni és ma ennek a tárgyalásnak nem lehet az alapja az, hogy ez
mennyibe fog kerülni, hisz az ország minden egyes ügyeleti rendszerét működtető
grémium kistérség vagy önkormányzat az hozzá tesz valamennyi összeget, ahhoz hogy
az ügyeleti rendszer jól tudjon működni minőségben. Akkor ki lehet jó gazdája az
ügyeleti rendszernek? Talán első körben azt meg lehet fogalmazni, hogy az, aki még
ebből nem akar profitot is hazavinni. Én láttam egy jó példát, ezt Orosházán ügyesen
megcsinálták. Egyetlen egy gondolatuk volt Orosházán tavasszal, hogy azonnal
megoldani az ügyeleti rendszernek a működtetését. Szakembereket bevontak, kifizették
a költségeket, pár napon belül elindult és azóta megelégedéssel szolgál. Azóta már
elkezdtek gondolkozni azon, hogy mennyibe is kerül, de ma Dél-Békésben itt a
Mezőkovácsházi térségben erről szerintem nem szabad beszélni, mert ha nem fogtok
most gyorsan lépni, akkor két hónap múlva nem lesz ügyeleti rendszer, és én
megkockáztatom, hogy jövő héten sem, lehet, hogy most sincs. Úgy hiszem, hogy első
körben azon kell elgondolkodni, hogy meg kell hozzátok azt a döntést, hogy egy
vállalkozóval, vagy a Kistérség keretein belül működjön. Van 5 olyan település a
kistérségben, akiket ez nem érint, ezért vélhetően nem szeretnék azt, hogy a kistérség
apparátusa ezzel lenne leterhelve, és amennyiben szükség van erre, akkor azt ki fogja
megfizetni. Egy döntést meg kell hozni, azt gondolom, hogy idáig is volt szolidaritás ezt
követően is kell. A jobb helyzetben lévő települések Mezőkovácsháza közelségében
meg tudták azt oldani, hogy a Mentőszolgálattal megvalósították és a periférián maradt
települések azok pedig igen nehéz helyzetbe kerültek és mivel Magyarbánhegyes levált
a rendszerről még nehezebb helyzetbe kerültek, ezáltal nő a költség és ők nem tudnak
becsatlakozni. Én szerintem nem volt jó döntés Magyarbánhegyes részéről, én magam
részéről nem örülök ennek, de mindenhol demokrácia van ezért meghozhatták ezt a
döntést, az biztos, hogy nehezebb helyzetbe hozták azokat településeket, akik belül
maradtak és kint vannak a periférián, remélem ennek nem lesz további konzekvenciája.
Ha támogatják akkor ezen túl kell lépni. A másik, hogy arról kell beszélni, hogy ez
mennyibe kerül és ezért jó, hogy itt vannak az Orosháziak. Nem csak annyiba fog
kerülni, hogy ki kell fizetni az orvosnak az óradíját, hanem fel kell szerelni, ha úgy
tetszik. Ha az a vállalkozó, aki jelenleg működteti a rendszert, egyrészt megtudja, hogy
nem ők, akkor az is lehet, hogy még jobban lepusztítják a rendszert, mint most. Azért
feltételeket teljesíteni kell, legkésőbb április 1-re. Ezért érdemes lenne az első döntést
követően felmérni, hogy mennyibe fog ez kerülni és remélem, hogy az Orosháziak
ebben fognak tudni segíteni. Ki kell jelölni a felelőst, akit én javaslok az Kunágota
polgármestere, már csak azért is, mert az elmúlt években Pápai Zoltán ezt vitte
polgármesterként, összefogta, tárgyalt. Nem vagyok abban biztos, hogy ezzel kellene
terhelni a társulás elnökét, vagy a bizottsági tagokat. Egy személyt ki kell jelölni, aki ezt
vállalja és rábízni. Miután fel lett mérve ennek a költsége, el kell dönteni, hogy milyen
arányban fogják ezt viselni ezt a települések. Egyrészt ha jól gondolom, azok akik nem
érintettek benne ők nagyjából 0 Ft irányban tendálnának. Akkor ki milyen összegben
fog ehhez hozzájárulni. Idáig jól működött a lakosságszám arányában. Ezt majd
eldöntitek. Ha amennyiben úgy dönt egy-két település, hogy ő ezt nem tudja
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megfinanszírozni, mert olyan anyagi helyzet állt elő, akkor mondja meg, hogy mit nem
tud kifizetni, mennyi ideig, mert ezek a polgármesterek egy része jó anyagi helyzetben
lévő önkormányzatot vezet, mint emlékezzünk, hogy Dombegyháza és Battonya
segítségével tudtuk átvészelni a 2013-as évet. De ha menet közben derülnek ki ezek a
problémák és nem lesz fizetés, és nem lehet felszerelni április 1-jén akkor az egész
felborult és nem volt értelme az egésznek. Ha ezt nem tudjuk rendezni, akkor nincs
mese, akkor azt kell mondjuk, hogy ezt a Kistérség nem tudja megcsinálni. Ha úgy
döntötök, hogy a 3-ból 1-re nemleges a válasza a testületnek, akkor viszont nincs mese,
abban kell gondolkodni, hogy Kistérség nem tudja ezt megcsinálni, akkor pedig be kell
vonni egy közbeszerzőt és ki kell írni április 1-vel egy közbeszerzést. És egy olyan
vállalkozást kell bevonni, hogy nem olyan rosszul végzi el a feladatát, mint ahogy most
jelen pillanatban végzik, olcsóbb, akár úgy is, hogy nem kap előre pénzt és fel tudja
szerelni. Ha az első három lépés megtörtént, és a 3. pontban konszenzus született, akkor
egyértelműen azt mondom, hogy ki kell hagyni a vállalkozót, a legjobb gazda a
Kistérség, már csak azért is, mert ebben az esetben meg van szakmai munka felett
kontrollunk, nem beszélve arról, hogy vélhetően a profitra senki nem akarna igényt
tartani, és ha lesz olyan időszak, hogy túlfizetés keletkezik a tartalékok miatt, akkor azt
vagy fejlesztésre lehet fordítani, vagy pedig arra, hogy csökkentse a településeknek a
hozzájárulását mondjuk fél évvel. Ma idáig el kellene jutni. Ezt követően a következő
ülésre miután bejöttek a költségek és egyebek és döntés született arról, hogy a
Kistérségi ügye van egy talán elrugaszkodottnak tűnő javaslatom, szerintem a két
kistérség hozzon létre egy Nonprofit Kft-t, ennek két előnye van. Ha keletkezik
nyereség az belül marad, csökkenti a további kiadásainkat egyrészt, másrészt minél
nagyobb egy vertikum annál olcsóbb. És ezért nem mindegy, hogy mennyit kell hozzá
tenni lakosság arányában. Én láttam egy olyan számot, amitől felállt a hajam, itt 150 Ftos havidíjat is kellett volna fizetni lakosonként. Ki tudja ezt kifizetni, ebben az anyagi
helyzetben. Minél nagyobb egy rendszer, annál olcsóbban lehet működtetni valamit. Ha
nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa a két Kistérség, akkor nem kell közbeszereztetni,
akkor a polgármesterek döntik el, hogy kivel fognak szerződni, ha szükséges. Ettől
kezdve a kontroll egyértelműen a polgármesterek kezébe van. Az igaz, hogy két
Kistérség polgármesterének a kezébe, de az érdek egy. Úgy hiszem, hogy egy jó
forgatókönyv lehet, úgy gondolom, hogy jó irányba indult el a kistérség, a kérdés, hogy
meghozzátok ezeket a döntéseket ma.
P e l l e István Nagykamarás polgármestere: Ahhoz, hogy a Nonprofit Kft-t fel tudjuk
állítani, ahhoz kell egy idő, ahhoz viszont a Dél-Békési Kistérségnek döntenie kell. Az
autó beszerzésre mindenkinek felhívom a figyelmét, mert ha jól tudom akkor a Pilicki
úré az autó és elfogja vinni.
S i m o n k a
György országgyűlési képviselő: Két felvetés volt, az egyik az
időintervallum, a másik a gépjármű illetve az eszközbeszerzés. Ha a Kistérség olyan
döntést hoz, hogy igen, akkor a Nonprofit Kft. megalakítását lehet, hogy nem lehet
megcsinálni április 1-ig, azt mondom, hogy mihelyt letelik a jelenlegi rendszernek a
működésének a szerződése akkor vegye át a Kistérség. A Kistérségnek vannak
munkatársai, ha nincsenek legyenek és hajtsák végre és oldják meg ezt a feladatot. Ezt
követően mikor a két Kistérség működteti akkor még mindig meglehet hozni azt a
döntést, hogy a két Kistérség közösen egy Nonprofit Kft-n belül fogja működtetni ezt a
rendszert. A másik felvetés pedig a gépjármű lenne. Abban a pillanatban, amikor a
Kistérség kezébe veszi az irányítást, vélhetően ez a gépjármű már nem fog máshova
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menni. Azt nem muszáj megvenni, lehet bérelni és ha nem ezt a gépjárművet, lehet mást
is bérelni. Mindenre van megoldás és ezt úgy gondolom, hogy meg is lehetne ezt oldani.
V a r g a Gusztáv elnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye?
D r. V a r g a Lajos polgármester: Február 1-től ezt a problémát meg kell oldani.
Nem vagyok megelégedve azzal, hogy lovat sem váltunk, csak átnevezzük,
gyakorlatilag ez nem megoldás. Én Dombegyház lakosainál nem lepapírozni akarom
február 1-től az ügyeleti ellátást ami olyan, hogy a képviselő úr is azt mondta, hogy
lehet, hogy nem is működik. Szavatolni szeretném Dombegyház lakosainak, hogy ott ha
gond van megkapja a megfelelő ellátást.
Mitykó
Zsolt polgármester: Mezőhegyes, már mikor Kunágotával találkoztunk
egy 100 Ft-os lakossági költséggel, mi már akkor jeleztük, hogy gondolkodunk vagy
Mezőkovácsházi illetve gondolkodtunk egy Orosháza, Tótkomlósi pont ügyeleti
pontnak a megközelítésével. Ez a két kistérségi Nonprofit Kft. kelti fel az én
érdeklődésemet, és köszönöm szépen, hogy Mezőhegyest visszafogadtátok. Pont azért,
hogy ne legyen feszültség, megint egy visszajött település ügyében, nekünk ugye
Orosháza bontakozott ki partnerként a település szerkezetünk okán is, hogy mi abban az
irányban indulnánk el, abba a kistérségbe kérnénk a felvételt. Választ kaptunk egy olyan
kérdésre a tegnapi nap folyamán, hogy Mezőhegyes befizeti az OEP támogatást és
mással nem járul hozzá, illetve mi működtetjük az elsősegélynyújtó helyet, erre jött a
levél, hogy nem, Mezőhegyesnek fizetni kell lakosság szám szerinti hozzájárulást.
F e j e s Róbertné: Az OEP támogatás az az, hogy most ti adjátok ide, minden
kistelepülésnek megvan a kistérségen belül az OEP finanszírozása lakosságszám
arányosan. Nálunk is december 31-ig megszavazta a 43 Ft-os hozzájárulást. Mi úgy
tudjuk Mezőhegyest és a Tótkomlósi Orvosi Ügyelethez csatlakoztatni, hogy az OEP
támogatás illetve pluszba a 43 Ft-os hozzájárulást. Azt, hogy ti működtetitek azt az
elsősegélynyújtó helyet, erre nem tudok mit mondani.
Mitykó
Zsolt polgármester: Nyár óta nem fizettünk, csak az elsősegélynyújtó
helyünket tartjuk fenn. Azt a fajta megértő szándékot tőletek kérni, hogy mi az Orosházi
és Tótkomlósi ügyeleti pont miatt fordulunk abba a Kistérségbe, vagy ha ez a Nonprofit
Kft. tud működni, akkor feszültség nélkül is lehet együtt működni.
V a r g a
Gusztáv elnök: Olcsóbb nem lesz, mert színvonal emelkedés lesz
nyilvánvalóan az orvosoknak a díját meg kell fizetni, ahogy a doktor úr elmondta, abban
van a felelősségünk, hogy el lehet látni egy elsősegélynyújtó ponttal is, vagy az idős
háziorvossal, aki nem megy ki a beteghez, vagy pedig a felelősségünket felvállalva
ellátjuk olyan színvonalon, hogy valóban az a lakosság javát szolgálja.
S i m o n k a György országgyűlési képviselő: Dr. Varga Lajos polgármester úrnak a
felvetésére válaszolnék másodjára, mert hogy ha nem válaszolnék, úgy is számon kérné
rajtam. Kicsit felzaklatott Mezőhegyes ilyen irányú döntése. Kérem, hogy gondolja át a
Mezőhegyesi képviselő-testület annak függvényében, hogy ha ma olyan döntés születik,
hogy akár az 5. pontról is tudnak már beszélni, hogy kvázi két kistérséget átölelő
Nonprofit Kft-n belül dolgozna az ügyeleti rendszer, akkor vélhetően ugyanoda fognak
kijutni és ha minden igaz, akkor ez megfog történni optimális esetben 3-5 hónapon
belül. Ebben az esetben azt gondolom, hogy igen barátságtalan lépés lenne
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Mezőhegyestől, hogy most kéri a felvételét a Dél-Békési Kistérséghez a
Mezőkovácsháziakhoz, viszont már megint dobbant egyet és átmegy az Orosházi
Kistérségbe, mondjuk az ügyeleti rendszerrel. Ezt már játszottuk egyszer, nem visz ez jó
irányba. Nem mondom, hogy mit kell tenni, csak kérem, hogy ezt gondolják át
célszerűen. Azt hiszem, hogy az a jó irány, hogy ami összetartozik, az maradjon is
egybe. Mezőhegyes igen szép gyöngyszeme a Dél-Békési Kistérségnek a
Mezőkovácsházi Járásnak, szeretnénk mi megbecsülni, dicsekedni vele és szeretnénk,
ha Mezőhegyes is büszke lenne arra, hogy a Kistérségnek a tagja és ne csapódva
gondolkodjon. Volt 4 év ilyen időszak és nem vezetett jóra. Azt javaslom, hogy
fontolják meg és szeretném, hogy ha olyan kompromisszumos megoldás köttetne, hogy
ebben a térségben maradna. Varga Lajos polgármester úrnak azt szeretném mondani,
hogy azért szeretünk téged polgármester úr, mert amit a fejedbe veszel, akkor az
azonnal, attól tartok, hogy ennek most nincs meg a reális esélye, mert engedélyeztetni 2
nap alatt nem lehet. De egyetértek veled és együtt érzek veled a tekintetben. Nekünk a
településeknek a településvezetőknek a feladatunk ellátni ezt a feladatot és most annak
is örülni kell, hogy ez a rendszer, ami nem jó ez felajánlotta a segítéségét és márciusig
egyben tartja a rendszert, ezáltal leveszi a felelősséget a válláról a polgármestereknek,
mert legalább működteti. És van időnk arra, hogy több alternatívát ki lehessen dolgozni
és ezek közül első körben a legjobbat, aztán a későbbiekben a legolcsóbbat kiválasztani.
Azonnali megoldás kellene, de volt már olyan egyeztetésünk, ahol elmondtam azt is,
hogy Orosházán nem úgy történt a kiválás, hogy kiváltak, hanem sok-sok
jegyzőkönyvet felvettek, amelyben hiányosságokat állapítottak meg. Egyébként pedig
ha nem tesszük meg szerződésük alapján ha felmondanánk máról holnapra, akár még
egy bizonyos időszakra elmaradt hasznot is megállapíthat egy ilyen vállalkozás.
Kiszámíthatatlan ez a rendszer, nem tudhatjuk, hogy mire számítsunk. Ezért én
megértve, de mégis türelmet kérve, javaslom, hogy jól fontoljátok meg, és ha eljuttok az
1-3 pontig ma, akkor biztosan meglesz a megoldás, és az 5. pont az meg az én
javaslatom.
V a r g a
Gusztáv elnök: Amit a képviselő úr elmondott abból az derül ki a
számomra, hogy ha mindannyian megerősítjük ezt a Nonprofit Kft. felé vezető utat,
akkor lehet, hogy nem is kell közbeszerzést kiírni a feladat ellátásához, hanem év
végéig meg tudnánk oldani közbeszerzés nélkül.
D r. S z i l b e r e i s z Edit aljegyző: A közreműködőnek milyen feladatai vannak és
milyen feladata van a társulásnak ebben a viszonyban? Úgy értettem, hogy
közreműködői szerződésre írnak ki közbeszerzést?
D r. D a n k ó Alpár: Minden egyes résztvevője az egész ügyeleti rendszernek a
közreműködői szerződéssel van jelen. Mind a gépkocsivezető is.
V a r g a
Gusztáv elnök: De ő rájuk nem kell közbeszerzést kiírni, mert nekik
kevesebb a díjuk, ha jól tudom, hogy csak az ön finanszírozására írnak ki közbeszerzést.
Tehát akkor önt kiválasztja a társulás a közbeszerzéssel és akkor ez alapján végzi az
ügyelet szervezését, és utána a társulás mindenkivel köt egyedi szerződéseket, akiket ön
beszervezett és az ő munkájukat ön koordinálná.
Dr. K o v á c s Edina:Mi átküldtük a doktor úrnak a szerződését, a doktor úr
koordinálja az ügyeletet úgy, hogy az orvosokat, az asszisztenseket, gépkocsivezetőket,
az orvosságokat, a beszerzését, a hiánypótlását, tehát mindent intéz.
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D r. D a n k ó Alpár: Lényegében a kistérségnél az a feladat marad, hogy értelem
szerűen, de nyilván ebben is részt veszek, de szerződést a finanszírozóval az OEP-pel
értelemszerűen a kistérségnek kell megkötni. A szakigazgatási szerv engedélyét is
értelemszerűen a Kistérségnek kell aláírni, illetőleg utána majd a számlák befogadását,
utalását én ezt nyilvánvaló, hogy nem tehetem meg. De ezen kívül lényegében minden
feladat nálam van. Nem csak az, hogy egy beosztás elkészüljön, egyáltalán, hogy
megfelelő szakmai hozzáértéssel rendelkező ember legyen, de valóban a havi
jelentéseken keresztül, a gyógyszerbeszerzésig, az eszközöknek a beszerzéséig, a két
éves felülvizsgálatáig, gyakorlatilag minden. Ez nem várható el egy önkormányzattól és
egy Kistérségtől sem, hogy ehhez értsen. Én sem értek a szívsebészethez, olyan valakit
kell keresni erre a feladatra, aki gyakorlatilag mindezeket a terheket le fogja venni a
Kistérség válláról.
Dr. K o v á c s Edina: Ha most összehasonlítjuk azt, hogy amikor kiadtuk a Piliczki
úrnak a cégnek, mint Kistérség ezt a feladatot, hogy itt annyiban változik, hogy minden
ami orvosi ügyeletes szakmai rész, az a Dr. Dankó Alpár feladata, ami viszont az
utalások, a papírmunka, és könyvelés van a társulásnak a munkaszervezeténél. Minden
felelősség a doktor úron van.
V a r g a Gusztáv elnök: Nekünk is van gyakorlatunk, hisz Mezőkovácsháza látja el a
gesztori feladatokat ebbe az OMSZ-on keresztül. Mi is alkalmazunk egy koordinátort,
aki megvan bízva és az egyéb feladatokat pedig mint a gyógyszerbeszerzés stb. pedig a
Mentőszervezet végzi és mi kétfelé finanszírozunk. Amit a képviselő úr elmondott a
Mezőkovácsházi Orvosi Ügyeletről azt a polgármester urak többsége tudja, hogy mi
2000-ben alakultunk, nem volt könnyű, nekünk is bele kellett tennünk a pénzt, először
csak Végegyháza és Mezőkovácsháza, utána csatlakoztak Kaszaper, Nagybánhegyes és
most Magyarbánhegyes is. Ezek az önkormányzatok is felfejlesztették ezt az
eszközparkot úgy, hisz mi is saját zsebből illetve pályázatok útján szereztük be ezeket
az eszközöket, sőt bizonyára többen arra is emlékeztek és ez lehetőség lesz a
későbbiekben, hogy az ügyeleti autót a Többcélú Kistérségi Társulás pályázta meg és
szerezte meg, az önrészt fizettük be mi a benne résztvevő önkormányzatok, tehát az a
jármű még a mai napig is a Többcélú Társulásnak a tulajdonában áll. Szerintem ilyen
pályázati lehetőség biztosan lesz a későbbiekben is. Ha valamelyik önkormányzatnak
esetleg volna olyan járműje, amit rendelkezésre tud bocsátani ügyeleti feladat ellátására.
Az eddigiekből az körvonalazódik, hogy szükség lenne egy ideiglenes intézkedés
meghozatalára, illetve elő kellene készíteni a nonprofit Kft-t, természetesen ebbe bele
kellene hogy az orosházi települési önkormányzatok mindegyike beleegyezzen. Ezért
kellene az ideiglenes intézkedést meghozni erre az évre. Ha a következő alkalomra
megvizsgálásra kerülne, hogy ez mibe kerülne, akkor elképzelhető, hogy ha csak a
közreműködőt kell finanszírozzuk, és az nem éri el év végéig a 8 millió Ft-ot, akkor az
közbeszerzési értékhatár alatt van, akkor közbeszerzés nélkül meg tudnánk oldani.
Minden településnek kellene hozni egy olyan döntést, hogy a kistérséggel kívánja
ellátni ezt a feladatot. Ha meg lesznek ezek a döntések, akkor egy közreműködő kell.
Utána kerül vissza társulás elé, mert a társulásnak el kell majd fogadnia. ezt követően is
lehet még olyan variáció, hogy a munkaszervezet lássa el ezeket a feladatokat, vagy
Kunágota Polgármesteri Hivatala, mint ahogyan eddig is ellátta. Így maradna hét
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hónapunk arra, hogy megszavaztassuk az orosházi kistérségi és a mezőkovácsházi járási
önkormányzatokat, hogy a nonprofit Kft-be beleegyeznek-e.
Dr. S z i l b e re i s z Edit aljegyző: Az eddigiekből az körvonalazódik, hogy nem a
szolgáltatóval való ellátást akarják. Azok a települések is, amelyek eddig meghozták a
döntést, hogy a társuláson keresztül szeretnék ellátni az ügyeleti feladatokat, ők is a
szolgáltatós megoldásról döntöttek. Így ahhoz, hogy elő tudjuk készíteni az anyagot,
mivel önkormányzati kötelező feladatról van szó, nem társulási feladatról, a 11 település
képviselő-testületének meg kell hozni azt a döntést, hogy ők a kötelező önkormányzati
feladatot társuláson keresztül kívánják ellátni. Abban ki kell majd térni a hozzájárulásra
is, hogy a résztvevő önkormányzatok hogyan fogják finanszírozni az ügyelet ellátását,
amit nem finanszíroz az OEP. Ezeket majd ki kell dolgozni, számításokat kell végezni.
Ki kell munkálni azt is, hogy egy közreműködő személy, vagy szerv segítségével
alakítsuk ki, kössük meg a szerződéseket, illetve biztosítsuk a tárgyi feltételeket egy jól
működő orvosi ügyeletnek. Jelenleg ilyen jellegű szakmai hozzáértéssel nem nagyon
rendelkezünk, ezért szükség van egy szakember közreműködésére.
A következő tartalmú döntés meghozatala válhat jelen pillanatban szükségessé: A DélBékési Kistérség többcélú Társulása nem zárkózik el a tagok részéről felmerült igény
elől, hogy a központi orvosi ügyeleti ellátási feladatokat elvállalja, azonban ehhez kéri
az önkormányzatok képviselő-testületinek döntéseit. Ezeket a döntéséket február 10-ig
kéri megküldeni a Társulás részére.
A februári ülésig kerüljön módosításra ennek megfelelően a Társulási Megállapodás.
Ennek a módját kell még kidolgozni. Ehhez kell majd segítség, hogy milyen költségek
jelentkeznek. Minden önkormányzatnak kell, hogy lássa a költségeket is. Nem tudjuk,
hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre, mit kell pótolni, beszerezni, mit tudunk
saját erőből beszerezni, mit kell megvásárolni. Ezekről semmiféle információval nem
rendelkezünk. Erre kellene egy munkacsoportot létrehozni.
Dr. N a g y Béla polgármester: Kérdésem az orosházi képviselőktől, hogy amennyiben
minden képviselő-testületnél maradéktalanul megszületik az a határozat, hogy a
kistérségen keresztül szeretné ellátni az orvosi ügyeleti feladatokat, a kistérség
módosítja a kistérségi megállapodást, azt elfogadjuk. Ennek a jogi keretei megvannak.
Köthet-e a Dél- Békési Kistérség az orosházi Kistérség, illetve ezzel a szervezettel, aki
az ügyeletet működteti, azonnal egy feladat-ellátási szerződést?
Dr. K o v á c s Edina: Feladat-ellátási szerződés az önkormányzat és a társulás között
fog létrejönni. A doktor úrral megbízási szerződés lesz kötve.
Dr. N a g y Béla polgármester: Ha kötünk egy megbízási szerződést, akkor attól az
időponttól a megállapodott díj ellenében el tudják látni a feladatot?
Dr. D a n k ó Alpár: Azt gondolom, hogy igen. Orosházán augusztus 13-án reggel
jelentkeztek a problémák, s volt nyolc óra arra, hogy a rendszert felállítsuk, de úgy,
hogy Simonka képviselő úr is elmondta, és predesztinálta ide is. Ha ezt meg tudtuk
csinálni 60 ezer lélekszámú kistérségben, akkor itt is meg kell tudjuk csináljuk. Nem
könnyű feladat, mert óriási humánerőforrás kapacitás hiány van az orvosokban, de nem
lehetetlen. Nem kötelező jelleggel, de mindig részt vettem az ügyeletekben akkor is,
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amikor szakmai vezető voltam. Nem hiszek abban, hogy irodából lehet egy rendszer
irányítani. Napi kapcsolat kell a közreműködőkkel, szakmai hitelesség kell a
közreműködővel szemben.
V a r g a
Gusztáv elnök: Doktor úr most is megerősítette azt, hogy felkérésre
elvállalja a feladat elvégzését. Ha február 13-án döntünk a konkrét összegről, a
feladatról, stb. akkor április 1-el meg lehet szervezni az orvosi ügyeletet?
Dr. D a n k ó Alpár: Nagyon szoros határidőkkel, igen.
V a r g a Gusztáv elnök: Polgármester-társaimnak kell a felhatalmazást megszerezni a
testületeiktől. Április 1-től lesz költsége a doktor úrnak, mivel az előkészítést
megszervezi. A Társulásnak sincs erre még forrása. Ezért február 13-án kijelölnénk azt,
aki megszervezi, és később a koordinátora lesz, utána pedig látjuk a teljes költséget a
résztvevő önkormányzatoknak.
Most az 1. sz. határozati javaslatot kell elfogadni, majd az önkormányzatoknak is,
február 10-ig hozzánk visszajuttatni a döntéseket. Addig mi tárgyalunk doktor úrral,
Süli polgármester úr ha elvállalja a feladatot, el kezd tárgyalni doktor úrral a szükséges
eszközökről, tárgyakról. A február 13-i társulási ülésre teljesen kész javaslatot,
ütemtervvel, koordinátorral tudunk hozni.
Dr. D a n k ó Alpár: A határidők azért nagyon szűkek, mert az április 1-jei induláshoz
március 5-ig kell finanszírozási szerződést kötni. A MEP akkor köt finanszírozási
szerződést, ha már szakhatósági engedély birtokában van a kistérség. Ez 30 nap. Ezt a
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv adja ki. A MEP-hez úgy lehet menni szerződést
kötni, hogy már megvan a feladat-ellátás, megvannak a szerződések, a Képviselőtestületi határozatok, és az ÁNTSZ már kiadott egy működési engedélyt. ezek nélkül
nem köt szerződést a MEP.
V a r g a Gusztáv polgármester: Még nincsenek meg a testületi döntések.
Dr. D a n k ó Alpár: OEP finanszírozás szerint lakosságarányosan van megállapítva a
koordinátori díj, 9.-Ft/fő összegben.
V a r g a Gusztáv polgármester: A határozati javaslatot pontosan megfogalmazva ki
fogjuk küldeni. Azt tartalmazza, hogy társulás útján kívánják a feladatot ellátni. Az
előkészítéssel meg kívánjátok bízni Dr. Dankó Alpár doktor urat, s vállaljátok február
16-tól a 9.-Ft/lakos díjat a feladat ellátására.
Dr. K o v á c s Edina: Nem a doktor úr van személyesen megbízva, hanem neki van
egy egyszemélyes Kft-je. A határozati javaslatba azt szükséges rögzíteni.
V a r g a Gusztáv polgármester: A pontosan megfogalmazott határozati javaslatot ki
fogjuk küldeni.
Kérem, aki az 1. sz. határozati javaslatot elfogadja, szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
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Tárgya: Kunágotai orvosi ügyeleti feladatok ellátásához testületi döntések
6/2015. (I. 29.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa a központi orvosi ügyelet ellátásával
kapcsolatban az alábbi határozati javaslat elfogadását
javasolja a feladatellátással érintett tagtelepülések
Képviselő-testületeinek:
„Határozati javaslat:
……………. Városi/Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a központi orvosi ügyeleti feladatot 2015. április
1. napjától társulási formában, a Dél-Békési Kistérség
Többcélú Társulás által kívánja ellátni.
Vállalja, hogy az ügyeletvezetői feladatok megbízási
jogviszonyban történő ellátásának fedezetére 2015.
február 16. napjától 2015. december 31. napjáig 9 Ft/hó/fő
hozzájárulást fizet meg a Társulás részére a tárgyhót
követő hónap 5. napjáig azzal, hogy február is teljes
hónapnak számít.
Vállalja, hogy az orvosi ügyeletnek az egészségpénztári
finanszírozás által nem fedezett működési kiadásait
lakosságszám arányosan megtéríti a Társulásnak.
Vállalja továbbá, hogy a feladatellátás minimális tárgyi
feltételeinek
biztosításához
szükséges
eszközök
beszerzésének költségét lakosságszám arányosan viseli.
Felelős:……………. polgármester
Határidő: 2015. február 12.”
Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Varga Gusztáv
elnök
V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 2. sz. határozati javaslatot elfogadja,
szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Kunágotai orvosi ügyeleti feladatok ellátására PRINCIPAL MED
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel szerződéskötés
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7/2015. (I. 29.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa a tagtelepülések megkeresésére a központi orvosi
ügyelet ellátásával kapcsolatban arról határoz, hogy a
központi orvosi ügyeleti feladatokat megszervezi és 2014.
április 1. napjától ellátja.
Ennek érdekében az ügyeletvezetői feladatok ellátására
2015. február 15. napjától 2015. december 31. napjáig
határozott idejű megbízási szerződést kíván kötni
PRINCIPAL MED Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel. A
megbízási díj összege 9 Ft/hó/fő, melynek fedezete az
ügyeleti ellátással érintett önkormányzatok által
lakosságarányosan fizetett hozzájárulás.
Felkéri a Társulás munkaszervezetét, hogy a
feladatellátáshoz a Társulási megállapodás szükséges
módosítását, az érintett önkormányzatokkal kötendő
feladat-ellátási megállapodást valamint az ügyeletvezetői
megbízási szerződést a 2015. február 13-i társulási ülésre
terjessze elő.
Határidő: 2015. február 13.
Felelős: Felelős: Varga Gusztáv
elnök

V a r g a Gusztáv polgármester: Kérem, aki a 3. sz. határozati javaslatot elfogadja,
szavazza meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Orosházi és a Dél-Békési kistérségben az orvosi ügyeleti feladatok egy közös
nonprofit társaságban történő ellátásának vizsgálata
8/2015. (I. 29.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa kezdeményezi az Orosházi Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsa felé annak megvizsgálását, hogy a két
kistérség a központi orvosi ügyeleti ellátást legkésőbb
2016. január 1. napjától egy közös nonprofit gazdasági
társaság keretében lássa el.
Felhatalmazza az elnököt, hogy ennek érdekében
folytasson tárgyalásokat az Orosházi Kistérségi Társulás
Elnökével.
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Határidő: értelemszerűen
Felelős: Felelős: Varga Gusztáv
elnök

V a r g a Gusztáv polgármester: Javaslom a 2. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a
TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó EU támogatás
megelőlegező kölcsönszerződés módosítása tárgyában készült. A Pénzügyi Bizottság
tárgyalta az előterjesztést, kérem javaslatukat ismertetni.
P e l l e István bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság javasolja az előterjesztésben írt
határozati javaslat elfogadását.
Az előző napirendhez kapcsolódóan kérem Dankó urat, hogy annak
figyelembevételével tárgyaljatok, amit Kunágotán tárgyaltunk az ügyelettel
kapcsolatban. Így lenne célszerű. Dankó úrnak azért szükséges a szervezésben a
részvétele, mert ismeri, csinálta. A kistérségben nem találunk még egy ilyen hozzáértő
embert. Kérem, amennyire lehet, pörgessék a dolgokat.
V a r g a Gusztáv elnök: Felvesszük a kapcsolatot Mezőhegyessel is, hogy az Ő saját
helyzetüket is próbáljuk megoldani, s nekik is kényelmesebb lenne, ha a hét hónapra a
mezőkovácsházi ügyelethez csatlakoznának. Ezt majd megvizsgáljuk.
Visszatérve az előterjesztéshez, kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza
meg.
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 13 igen szavazattal –
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Tárgya: Hitelszerződés módosítása a TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 azonosító számú
pályázathoz
9/2015. (I. 29.) sz. TT. határozat
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa úgy
dönt, hogy a TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0047 azonosító
számú ”A dél-békési mélyszegénységben élő emberek
integrációjának előmozdítása a közösség, a települések, a
szociális, közösségfejlesztési és terület- település és
vidékfejlesztési
szakmák
összefogásával,
együttműködésével”
elnevezésű
pályázat
megvalósításához
megkötött
EU
támogatás
utófinanszírozott részének megelőlegezését szolgáló
13.760.703,- Ft összegű hitelszerződés módosítását
kezdeményezi, a 18/2014. (VI. 03.) TT. határozat végső
lejáratra vonatkozó rendelkezését az alábbiak szerint
módosítja:
A hitel végső lejárata: 2015.07.31.
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A módosítással nem érintett feltételek változatlan
tartalommal fennmaradnak.
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt az ügylet
egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a
hitelszerződés módosításának aláírására.
A hitel kamatát és járulékos költségeit a Társulás a 2015.
évi költségvetésében a működési bevételei terhére
biztosítja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Varga Gusztáv
elnök

V a r g a Gusztáv elnök: A Társulás következő ülése 2015. február 13-án pénteken
lesz. Nagyon sok előterjesztés lesz, várhatóan 9 órakor fog kezdődni az ülés. Mivel
nincs több előterjesztés, a Társulás ülését bezárom.
K.m.f.

Varga Gusztáv
elnök

Varchó István
jkv. hitelesítő

Dr. Szilbereisz Edit
munkaszervezet-vezető

