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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottság ülésén 2015. 
március 12-én 

 
Ülés Helye: Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal 

földszinti tanácskozóterme 
 

Jelen vannak: Pénzügyi Bizottság részéről 
 

Pelle István  elnök, Nagykamarás polgármestere 
Lantos Zoltán              Kevermes polgármestere 
Süli Ernő              Kunágota polgármestere 

                        Baukó Lászlóné              külsős tag 
 

 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit Mezőkovácsháza aljegyzője 
                           Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési irodavezető 
 
 
P e l l e   István elnök: Megállapítom, hogy megválasztott 4 fő bizottsági tagból 
mindenki jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitom.  
 
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja megválasztani Süli Ernő polgármester urat.  
 
Javaslom napirendi pontnak felvenni még a ,, a 2015. évi költségvetés határozatának 
módosítása, valamint az Ügyeletvezetői feladatok ellátása tárgyában készült 
előterjesztéseket. 
Kérem, aki egyetért az előterjesztések napirendre vételével, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 3 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

25/2015. (III. 12.) sz. PB határozat 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi 
Bizottsága 



 

 

2 

- 2015. évi költségvetés határozatának módosítása 
tárgyában 

- Ügyeletvezetői feladatok ellátása tárgyában készült 
előterjesztést napirendre vette. 

 
 
P e l l e   István elnök: Javaslom a meghívóban közölt és az előzőekben napirendre vett 
napirendi pontok elfogadását. Kérem a Pénzügyi Bizottság tagjait, ha a napirendekkel 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Napirend elfogadása 
 

26/2015. (III. 12.) sz. PB határozat 
 
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi 
Bizottsága a 2015. március 12-i ülése napirendjét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 
1.) A Társulás 2015. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása 
      Előadó: Varga Gusztáv elnök 
 
2.) A 2015. évi költségvetés határozatának módosítása 
 
3.) Ügyeletvezetői feladatok ellátása 

 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2015. évi közbeszerzési tervének 

elfogadása   
 
 
P e l l e    István elnök: Átadom a szót Dr. Szilbereisz Edit aljegyző asszonynak, hogy 
ismertesse az előterjesztést.  
 
D r. S z i l b e r e i s z     Edit aljegyző: Március 31-ig kötelesek vagyunk elfogadni. 
Azért került később kiküldésre maga a közbeszerzési terv, mert itt még nem voltunk az 
információk birtokában. Beszéltünk a közbeszerzési szakértővel, illetve a projekt 
menedzsmenttel, úgy tűnik most nullással kell, hogy elfogadjuk a közbeszerzési tervet, 
tehát nincs olyan közbeszerzés, ami előre látható lenne illetve várható.  
 
P e l l e   István elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: 2015. évi közbeszerzési terv elfogadására javaslat 
 

27/2015. (III. 12.) sz. PB határozat 
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Dél-Békési 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának, hogy 
a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. § 
(1) bekezdése, valamint a Társulás közbeszerzésekről 
szóló Szabályzata alapján a Dél-Békési Kistérség 
Többcélú Társulás 2015. évi közbeszerzési tervét az 
előterjesztés melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. március 12. 
Felelős: Pelle István 
                    elnök 
 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A 2015. évi költségvetés határozatának 

módosítása 
 
 
P e l l e   István elnök: Átadom a szót Ágostonné Dohányos Ivett költségvetési 
irodavezetőnek.  
 
Á g o s t o n n é    Dohányos Ivett költségvetési irodavezető: Doktor úrral egyeztetve 
itt elkészült április 1-től december 31-ig az ügyelet működésének a költségvetése. Ez 
érinti kiadási oldalon a személyi juttatásokat, munkaadói járulékokat, dologi kiadásokat. 
A bevételi oldalon pedig a működésre átvett pénzeszközök a településektől és az OEP 
finanszírozás, ezek kerültek a költségvetésbe beépítésre. Ennek a határozat 
módosításnak az elfogadása azért fontos, hogy doktor úr megkezdhesse az ügyelet 
működéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalásoknak a megkötését, hogy a beszerzések 
és a megrendelések megindulhassanak, hogy április 1-től már a működőképes állapotot 
fel tudjuk állítani. Ehhez viszont szükséges előirányzatot adni az egyes beszerzésekhez 
illetve a működés feltételeit is megteremteni. Mivel most előkészítési szakaszban 
vagyunk és még doktor úr sem tudta megmondani, hogy igazából kik azok, akikkel erre 
az időszakra szerződést köt, ezért a személyi juttatások és a dologi kiadáson belül az 
igénybe vett szolgáltatások, ez egyenlőre még csak 70-30 %  arányban van felosztva. Itt 
a tényleges szerződések alapján majd egy előirányzat módosítás szükségessé válik, de 
mivel, hogy nem tudtuk azt, hogy az egyes munkavállalók megbízási jogviszonyban 
illetve szerződéssel fogják igénybe vett szolgáltatásként a feladatot ellátni, ezért most 
mind a két helyre adtunk előirányzatot, de úgy gondolom, hogy legyen a doktor úrnak 
lehetősége minél szabadabb módon ellátni ezeket a feladatokat. Így a bevételek és 
kiadások összességében úgy, hogy bele van véve az egyszeri hozzájárulásokból adódó 
többletköltségeknek a bevételei és kiadása valamint a működéshez kapcsolódó 
bevételek és kiadások, így 36.529.000 Ft-tal emelkedik a bevételek és a kiadások 
főösszege is. Ez azért fontos, hogy ő a kötelezettségvállalásokat meg tudja indítani.  
 
P e l l e    István elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
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A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: 2015. évi költségvetése határozatának módosítás elfogadására javaslat 
 

28/2015. (III. 12.) sz. PB. határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 
Pénzügyi Bizottsága javasolja a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) számú kormányrendelet előírásainak megfelelően a 2015. évi 
költségvetése tárgyáról szóló 14/2015 (II. 13.) sz. TT. határozatát az 
alábbiak szerint módosítsa:  

 
A II. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

 
(1) A Társulási Tanács a Többcélú Társulás 2015. évi költségvetését 
1.725.898 ezer Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel fogadja el, ezen 
belül: 
 
   1.484.576 e Ft költségvetési bevétellel 
              1.485.569 e Ft költségvetési kiadással   
                      - 993 e Ft költségvetési egyenleggel 
ebből 
               - 993 e Ft működési egyenleggel 
                          993 e Ft működési célú belső finanszírozású (előző évi 
pénzmaradvány) bevétellel állapítsa meg.  
 
A határozat 1. mellékelte helyébe jelen előterjesztés 1. melléklete lépjen. 
A határozat 2. mellékelte helyébe jelen előterjesztés 2. melléklete lépjen. 
A határozat 4. melléklete helyébe jelen előterjesztés 4. melléklete lépjen. 
 
A határozat módosítással nem érintett része változatlan formában 
maradjon hatályban. 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot ismertesse a Dél-
Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának következő 
ülésén. 
 
Határidő: 2015. március 12. 
Felelős: Pelle István elnök 

     
 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Ügyeleti feladatok ellátása 
 
 
P e l l e   István elnök: Átadom a szót Dr. Szilbereisz Edit aljegyző asszonynak.  
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit aljegyző: Nem erre kötöttük meg először, hanem csak 31-
ig a doktor úrral a szervezéssel összesítő feladatok ellátására, amit ő díjmentesen vállalt. 
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Most április 1-től pedig meg kötjük az ügyeletvezetői feladatra a szerződésben elég 
szépen fel van sorolva, hogy mi lesz a feladata, mint ugye a teljes adminisztratív 
lebonyolítása a gyógyszerbeszerzés stb., tehát ezek lesznek a feladatai illetve magának 
az ügyeletnek a működéséhez a szakmai és tárgyi feltételek fennállásának nyomon 
követése lesz a feladata. Ezt olyan megbízási díjért, amit itt a januári társulási ülésen tett 
ajánlatot 9 Ft/fő/hó díjazásért végezné el, és erről szól most az előterjesztés.  
 
S ü l i    Ernő polgármester: Elméletileg az 54 Ft-on felül? 
 
D r. S z i l b e r e i s z    Edit aljegyző: Nem ez már benne van már, ő már így állította 
össze. Határozott idejű, tehát december 31-ig kötöttük meg vele.  
 
P e l l e   István elnök: Kérem, aki egyetért a határozati javaslattal, szavazza meg. 
 
A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága 4 igen szavazattal – 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Ügyeletvezetői feladatok ellátás elfogadására javaslat 
 

29/2015. (III. 12.) sz. PB határozat 
 

A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának Pénzügyi Bizottsága javasolja a Dél-Békési 
Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának, hogy a 
Kunágotai székhelyű központi orvosi ügyelet 
ügyeletvezetői feladatainak ellátására 2015. április 1. 
napjától 2015. december  31. napjáig terjedő határozott 
idejű, az előterjesztés melléklete szerinti tartalmú 
megbízási szerződést kössön a PRINCIPAL MED 
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (székhely: 4032 
Debrecen, Martonfalvi u. 19/A. II/1., képviseli: Dr. Dankó 
Alpár István). 
 
A megbízási szerződés fedezetét az orvosi ügyeleti 
ellátással érintett települések lakosságszám arányos 
kiegészítő tagdíja képezze. 
 
Hatalmazza fel az elnököt, hogy a megbízási szerződést 
aláírja. 
 
A Bizottság felkéri az elnököt, hogy a határozatot 
ismertesse a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Tanácsának következő ülésén. 

 
Határidő: 2015. március 12. 
Felelős: Pelle István elnök 
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P e l l e   István elnök: Kérdezem az ülésen jelenlévőket, hogy van-e valakinek 
bejelentése?  
 
Mivel bejelentés nem volt, az ülést bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
  Pelle István                                         Süli Ernő 
bizottsági elnök                                                                                       bizottsági tag 
       
 


