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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
   
 
Készült: Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. január 21-én 9 

órai kezdettel tartott alakuló ülésén 
 
 
Jelen vannak: Marjai János Battonya polgármestere 

Csürhés István Kaszaper polgármestere 
Magyar Zsolt Kisdombegyház polgármestere 
Süli Ernő Kunágota polgármestere 
Dús Ildikó Magyardombegyház polgármestere 
Dr. Fritz Izabella Mezőkovácsháza delegáltja 
Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestere 
Varchó István Végegyháza polgármestere 

 
 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit aljegyző 

Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes polgármestere 
Majorné Balla Ildikó főtanácsos 
Baloghné Kovács Tünde pénzügyi főtanácsos 
  

  
 
V a r c h ó    István korelnök: Köszöntöm a megjelenteket a Mezőkovácsháza és Tér-
sége Önkormányzati Társulás alakuló ülésén.  
 
Megállapítom, hogy a 8 fő tagból mindenki jelen van az ülésen, így az alakuló ülés ha-
tározatképes, melyet ezennel korelnökként megnyitok.  
 
Először meg kell választani a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyét. Javaslom jegyző-
könyv-hitelesítőnek Csürhés István Kaszaper polgármesterét megválasztani.  
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
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1/2015. (I. 21.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa a 2015. január 21-i alakuló ülésén készült 
jegyzőkönyve hitelesítésére Csürhés István Kaszaper pol-
gármesterét megválasztotta.  

 
 
V a r c h ó    István korelnök: Javaslom, a Társulás a meghívóban közölt napirendi 
pontokat tárgyalja meg. Van-e más javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, sza-
vazza meg.  
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Napirend elfogadása  
  

2/2015. (I. 21.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa a 2015. január 21-i alakuló ülése napirend-
jét az alábbiak szerint fogadja el: 

  
N A P I R E N D 

 
1.) A Társulási Tanács Elnökének megválasztása 
2.) A Társulási Tanács Alelnökének megválasztása 
3.) A Társulási Tanács Pénzügyi Bizottságának megvá-

lasztása 
4.) A Társulási Tanács 2015. évi munkatervének elfogadá-

sa 
5.) A Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadása 
6.) Tagfelvételi kérelem elbírálása 
7.) Központi orvosi ügyelet települési hozzájárulásainak 

módosítása 
8.) Bejelentések  

 
 
 
I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulási Tanács Elnökének megválasztása 
 
 
V a r c h ó   István korelnök: A Mötv. 95. § (1) bekezdése értelmében a társulási tanács 
tagjai közül elnököt választ, a Társulási Megállapodás alapján az elnök helyettesítésére 
a Társulás alelnököt választ.   
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A Möt. szerint a Társulási Tanács döntéseinek előkészítésére, végrehajtásuk szervezése 
érdekében bizottságokat alakíthat. A Társulási Megállapodás alapján a Társulás egy bi-
zottságot hoz létre, a Pénzügyi Bizottságot.  
 
A (3) bekezdés kimondja, hogy a Társulási Tanács és a bizottságok működésére egye-
bekben a Képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat 
kell megfelelően alkalmazni.  
 
Javaslom az 1. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a Társulás elnökének megválasztása 
tárgyában készült. A Társulási Tanács saját tagjai sorából a társulási Megállapodás sze-
rint titkos szavazással elnököt választ. A titkos szavazás lebonyolításához szükséges há-
romtagú Szavazatszámláló Bizottságot választani. Tagjainak javaslom: Marjai János 
Battonya, Süli Ernő Kunágota, Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestereit megvá-
lasztani.  
 
Van-e más személyi javaslat?  
 
Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, kérem, aki a javasolt személyekkel egyetért, sza-
vazza meg.  
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása  
  

3/2015. (I. 21.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa a Társulás elnökének titkos szavazással tör-
ténő lebonyolítása céljából a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjainak  
 
Marjai János Battonya, 
Süli Ernő Kunágota, 
Farkas Sándor Nagybánhegyes polgármestereit 
megválasztotta. 
 
 

V a r c h ó   István korelnök: A Társulási Tanács Elnökének javaslom Dr. Fritz Izabella 
Mezőkovácsháza  Város Önkormányzatának delegált tagját, képviselő-testület tagját  
megválasztani. Van-e más javaslat?  
 
Mivel más javaslat nem volt, kérdezem a jelöltet, hogy elfogadja-e a jelölést? 
 
Dr. F r i t z   Izabella jelölt: Igen, köszönöm a jelölést, azt elfogadom.  
 
V a r c h ó   István korelnök: Tájékoztatom a jelenlévőket, hogy a titkos szavazáshoz a 
jelölt nevét tartalmazó szavazólap készül.  
 
Érvényesen szavazni a jelöltre a neve melletti körben elhelyezett egymást metsző két 
vonallal lehet! 
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Érvénytelen az a szavazólap, amely nem tartalmaz szavazatot, vagy a szavazatot nem az 
előbb ismertetettek szerint tartalmazza. 
 
A szavazásra itt a földszinten a házasságkötő teremben kerül sor. 
 
A szavazás időtartamára szünetet rendelek el. 
 
Szavazást követően:  
 
V a r c h ó   István korelnök: Megállapítom, hogy a Tanács jelenlévő tagjainak létszá-
ma: 8 fő. Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság tagját, ismertesse a szavazás eredmé-
nyét.  
 
F a r k a s   Sándor Nagybánhegyes polgármestere: Ismerteti az elnökválasztásra tartott 
titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet, mely e jegyzőkönyv mellé csatolva van. 
 
 Az elnök-választás eredménye: 8 érvényes szavazattal megválasztott elnök: Dr. Fritz 
Izabella Mezőkovácsháza delegált tagja, a Képviselő-testület tagja. Gratulálok megvá-
lasztásához. 
 
V a r c h ó   István korelnök: Fentiek alapján kihirdetem a határozatot: 
 

4/2015. (I. 21.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa a Társulás elnökének Dr. Fritz Izabellát 
Mezőkovácsháza delegáltját megválasztotta. 
 
 

Gratulálok elnök asszonynak a megválasztásához, eredményes tevékenységet, jó együtt-
működést kívánok. Az ülés vezetését részére átadom.  
 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: Köszönöm a Tanács tagjainak bizalmát. Folytassuk a 
munkát a 2. sz. előterjesztés tárgyalásával, mely a Társulás alelnökének megválasztása 
tárgyában készült.  
 
A Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács saját tagjai sorából az elnök mun-
kájának segítésére alelnököt választ.  Az alelnök személyére az elnök tesz javaslatot. Az 
alelnök személyének megválasztásához titkos szavazás tartása már nem szükséges. 
(Azonban az Mötv. 48. § (4) bekezdése alapján minősített többséggel dönthet titkos 
szavazás tartásáról.) 
 
 Javaslom, a Tanács az alelnök személyéről nyílt szavazással hozza meg döntését. Ké-
rem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Alelnök személyének nyílt szavazással történő megválasztása  
  



 5 

5/2015. (I. 21.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa a Társulás alelnökének személyét nyílt sza-
vazással választja meg.  
 
 

 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: A Társulás alelnökének javaslom: Süli Ernő Kunágota 
Polgármesterét megválasztani. Kérdezem, van-e más javaslat?  
 
Mivel más javaslat nem érkezett, kérdezem Süli Ernő polgármester urat, elfogadja-e a 
jelölést? 
 
S ü l i   Ernő polgármester: Igen, köszönöm a jelölést, és egyben kérem a szavazásból 
való kizárásomat.   
 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: Kérem, aki egyetért Süli Ernő Kunágota polgármesterének 
szavazásbóli kizárásával, szavazza meg.  
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Alelnök személyének szavazásbóli kizárása  
  

6/2015. (I. 21.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa Süli Ernő Kunágota polgármesterét a sza-
vazásból kizárta.  

 
 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: Kérem, aki egyetért az alelnök személyével, szavazza 
meg. 
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Tanácsa 7 igen szavazattal –ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: (Süli Ernő polgármester kizárás miatt 
nem vett részt a szavazásban.) 
Tárgya: Süli Ernő polgármester alelnökké választása  
   

7/2015. (I. 21.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa a Társulás Alelnökének Süli Ernő 
Kunágota polgármesterét megválasztotta.  
 
 

Dr. F r i t z   Izabella elnök: A 3. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a Társu-
lás Pénzügyi Bizottságának megválasztása tárgyában készült.  
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A Társulási Megállapodás alapján a Társulási Tanács a társulás tevékenységének és 
gazdálkodásának ellenőrzésére 3 tagú Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A Pénzügyi Bi-
zottság tagjai közül kettő főt saját tagjai sorából, egy főt pedig külső pénzügyi szakértők 
közül választ.  Titkos szavazás a Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztásához már 
nem szükséges, (azonban az Mötv. 48. § (4) bekezdése alapján minősített többséggel 
dönthet titkos szavazás tartásáról). 
 
Javaslom, a Tanács a Pénzügyi Bizottság tagjairól is nyílt szavazással hozza meg dönté-
sét. Kérem, aki ezzel egyetért, szavazza meg.  
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Pénzügyi Bizottság tagjainak nyílt szavazással történő megválasztása  
  

8/2015. (I. 21.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa a Társulás Pénzügyi Bizottsága tagjait nyílt 
szavazással választja meg.  
 

 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: A Társulás Pénzügyi Bizottsága tagjainak javaslom: Mar-
jai János Battonya polgármesterét, Csürhés István Kaszaper polgármesterét megválasz-
tani a tagok közül, valamint külsős tagnak javaslom Baloghné Kovács Tündét megvá-
lasztani, aki a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője.  
 
Van-e egyéb tagokra javaslat? 
 
Mivel egyéb javaslat nem érkezett, kérdezem a kettő bizottsági tag jelöltet, elfogadják-e 
a jelölést? 
 
Mindkét jelölt egybehangzó „igen”-nel válaszolt, s mindketten kérték szavazásbóli kizá-
rásukat személyes érintettség miatt.   
 
Kérem, aki egyetért Marjai János Battonya, és Csürhés István Kaszaper polgármesterei-
nek szavazásbóli kizárásával, szavazza meg.  
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Pénzügyi Bizottsági tagok szavazásbóli kizárása  
  

9/2015. (I. 21.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa Marjai János Battonya és Csürhés István 
Kaszaper polgármestereit a szavazásból kizárta.  

  
 
 
 



 7 

Dr. F r i t z   Izabella elnök: Kérem, aki egyetért a Pénzügyi Bizottsági tagokra tett ja-
vaslatommal, szavazza meg.  
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Tanácsa 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: (Marjai János és Csürhés István pol-
gármesterek kizárás miatt a szavazásban nem vettek részt.) 
Tárgya: Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása  
  

10/2015. (I. 21.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa Pénzügyi Bizottsága tagjainak Marjai János 
Battonya polgármesterét, Csürhés István Kaszaper pol-
gármesterét, külsős tagnak Baloghné Kovács Tündét, a 
Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyinté-
zőjét megválasztotta.  
 
 

 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: A 4. sz. előterjesztés tárgyalását javaslom, mely a Társu-
lás 2015. évi munkatervének elfogadása tárgyában készült. A Társulási Megállapodás 
alapján a Társulási Tanács üléseit évente szükség szerint, az éves munkatervben megha-
tározottak szerint tartja. A megküldött munkatervben módosítást és pontosítást javaslok. 
Novemberre terveztük a Társulás 2016. évi költségvetési koncepcióját tárgyalni máso-
dik napirendként, viszont célszerű ekkor tárgyalni a háromnegyedéves gazdálkodás 
helyzetéről szóló tájékoztatót is. Ezért ez utóbbi napirendet a decemberi ülésről javas-
lom törölni. 
 
Van-e valakinek javaslata, kérdése a munkatervhez? 
 
Mivel kérdés, egyéb javaslat nem volt, javaslom a fenti módosításokkal a munkaterv-
tervezet elfogadását. Kérem, aki azzal egyetért, szavazza meg.  
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Munkaterv elfogadása  
  

11/2015. (I. 21.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa a Társulás 2015. évi munkatervét a határo-
zat melléklete szerinti tartalommal elfogadta. 
 
 

Dr. F r i t z   Izabella elnök: Tekintettel arra, hogy a költségvetés elfogadását a Társu-
lási Megállapodásban foglaltak szerint a Pénzügyi Bizottságnak tárgyalnia kell, ezért 
tanácskozási szünetet rendelek el.  
 
 
 



 8 

Dr. F r i t z   Izabella elnök: A Tanács folytatja munkáját, megállapítom, hogy tovább-
ra is 8 fő van jelen, a Tanács határozatképes.  
 
 
A 2015. évi költségvetési határozat-tervezet elfogadása tárgyában késült az 5. sz. előter-
jesztés, kérem a Pénzügyi Bizottság javaslatának ismertetését.  
 
M a r j a i   János Battonya alpolgármestere: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztésben 
írt határozati javaslatot mellékleteivel együtt javasolja elfogadni.  
 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, 
vagy más javaslat? 
 
Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény és egyéb javaslat sem volt, javaslom az előter-
jesztésben írt határozati javaslatot elfogadni mellékleteivel együtt. Kérem, aki azzal 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Társulás 2015. évi költségvetése   
  

12/2015. (I. 21.) sz. TT. határozat 
 

A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Ta-
nácsa a 2015. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza. 
 
1. A határozat hatálya a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati 

Társulásra terjed ki  
 
2. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi 

költségvetési  
a) kiadási főösszegét  203 ezer forintban,  
b) bevételi főösszegét  203 ezer forintban állapítja meg. 

 

I. A költségvetési bevételek 

 
1. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi 

költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és fel-
halmozási cél szerinti részletezését a határozat 1. számú melléklete 
tartalmazza. 

 
2. A Társulás intézményt nem tart fent. 
 

II. A költségvetési kiadások 
 
1. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás működési, 

fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá: 
- Működési kiadások előirányzata összesen: 203 ezer forint, 
 



 9 

Ebből: 
- dologi jellegű kiadások:  203  ezer forint, 
 
2. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tanácsa az 

alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a határozat 
2. számú melléklete szerint hagyja jóvá. 

 
3. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tanácsa 

2015. évre felújítási és felhalmozási kiadásokat nem tervez. 
 
4. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulásnak több-

éves kihatással járó feladatai nem voltak. 
 

III. Költségvetési kiadások és bevételek 
 
1. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás költségve-

tését feladatonként a határozat 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
2. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat 

tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a határozat 4. számú melléklet 
adja meg. 

 
3. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a határozat 5. számú mel-

léklet tartalmazza. 
 

IV. A költségvetési létszámkeret 
 

 A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás létszám-
előirányzatot nem tervez. 
 

 V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 

 1. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás költségve-
tésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos 
feladatok ellátásáért a Mezőkovácsházi Polgármesteri Hivatal jegy-
zője a felelős. 

 
2. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás bevételi és 

kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 
 
3. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsa kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési határozat 
módosítása. 

 
4. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, 

valamint a költségvetési határozat módosításáról a Társulási Tanács 
a jegyző által történő elkészítése után, az elnök előterjesztése alap-
ján dönt. Az előirányzat átcsoportosításról az önkormányzat testü-
lete negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési évet követő év 
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február 15-ig, december 31-i - hatállyal dönt a költségvetési határo-
zatának ennek megfelelő módosításáról. 

 

VI. Záró és vegyes rendelkezések 
 
 
Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2015. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Fritz Izabella 
                   elnök  

 
 

Dr. F r i t z   Izabella elnök: javaslom a 6. sz. előterjesztés tárgyalását, mely tagfelvéte-
li kérelem elbírálása tárgyában készült. Magyarbánhegyes Község Önkormányzata 
88/2014.(XII. 15.) sz. kt. határozatában kifejezte azon szándékát, hogy az orvosi ügyele-
ti feladatok ellátásához csatlakozni kíván a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati 
Társuláshoz. Egyidejűleg nyilatkozik, hogy a Társulási Megállapodásban foglalt köve-
telményeket elfogadja.  
 
Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Tanácsa 8 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Magyarbánhegyes társuláshoz való csatlakozási kérelmének elfogadása   
   

13/2015. (I. 21.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa Magyarbánhegyes Község Önkormányza-
tának tagfelvételi kérelmét elfogadja, a Társuláshoz való 
csatlakozását 2015. július 1. napjával támogatja.  
 
Felkéri a Társulás munkaszervezetét, hogy a Társulási 
Megállapodás módosítását készítse elő a 2015. évi áprilisi 
soros Társulási ülésre.  
 
Határidő: - kérelmező értesítésére: azonnal 
      - Társulási Tanács 2015. évi áprilisi soros ülése 
Felelős: Dr. Fritz Izabella  
                    elnök 
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Dr. F r i t z   Izabella elnök: Javaslom a 7. sz. előterjesztés tárgyalását, mely a központi 
orvosi ügyelet települési hozzájárulásainak módosítása tárgyában készült. Van-e az elő-
terjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?  
 
D ú s   Ildikó Magyardombegyház polgármestere: Előzetes egyeztetésünk alapján 
Kunágota, Kisdombegyház és Magyardombegyház e napirendi szavazásnál tartózkodni 
fog, tekintettel arra, hogy a témában nem érintett.  
 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: Tekintettel arra, hogy kérdés, vélemény az előterjesztéssel 
kapcsolatban nem érkezett, kérem, aki az előterjesztésben írt határozati javaslattal 
egyetért, szavazza meg.  
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Társulási Tanácsa 5 igen szavazattal – 3 tartózkodással – 
az alábbi határozatot hozta: 
Tárgya: Központi orvosi ügyelet települési hozzájárulásainak módosítása   
   

14/2015. (I. 21.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa a központi orvosi ügyeleti ellátás működte-
téséhez a Társulási Megállapodás 3. sz. mellékletében 
rögzített ellátási terület településeinek lakosságszám ará-
nyos hozzájárulását 2015. évre 42.-Ft/lakos mértékben ha-
tározza meg.  
   
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Fritz Izabella  
                   elnöke 
 

 
Dr. F r i t z   Izabella elnök: Van-e valakinek bejelentése?  
 
Mivel nincs bejelentés, köszönöm a megjelenteknek az alakuló ülésünkön való részvé-
telt, az ülést 10 órakor bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Varchó István    Dr. Fritz Izabella  
    korelnök              elnök 
 
 
 
 

Csürhés István  
jkv. hitelesítő 

  


