
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

 2016. április 8-i ülésén hozott határozatai  

  

 

6/2016. (IV. 8.) sz. TT. határozat 

 

Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2016. április 

8-i soros ülésén készült jegyzőkönyve hitelesítésére Varchó István Végegyháza 

polgármesterét megválasztotta.  

 

 

7/2016. (IV. 8.) sz. TT. határozat 

 

Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a 2016. április 

8-i soros ülése napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 

1. A működtetésre átadott központi orvosi ügyeleti feladat-ellátás és pénzeszközök 

felhasználásának értékelése az OMSZ Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezetének 

beszámolója alapján  

    Előadó: Farkas Károly ügyeletvezető 

  

2. A Társulás 2015. évi zárszámadásának és pénzmaradványának elfogadása 

   Előadó: Süli Ernő alelnök 

 

3. Előterjesztések 

 

4. Bejelentések 

 

 

8/2016. (IV. 8.) sz. TT. határozat 

 

Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás a 2015. évi költségvetési bevételi 

előirányzatát 113 e Ft államháztartáson belülről átvett működési célú pénzeszköz 

előirányzatával csökkenti. A kiadások előirányzatai között a dologi kiadásokat 190 e Ft-

al csökkenti, a működési céltartalékot 77 e Ft előirányzatával növeli.   

                                             E Ft 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat 

Módosított 

előirányzat 

Kiadási előirányzat 

főösszege 
203 90 

Bevételi előirányzat 

főösszege 
203 90 

 

 

Bevételek  

A bevételi előirányzatok módosítását az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
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Működési kiadások 

A Társulás kiadási előirányzatainak módosítását a Társulási Tanács a következők 

szerint hagyja jóvá: 

 

                                                                                     E Ft 

Megnevezés Eredeti 

előirányzat  

Módosított 

előirányzat 

Működési kiadások 203 90 

Ebből:   

- személyi jellegű kiadások   

- munkaadókat terhelő 

járulékok 

  

- dologi jellegű kiadások 

 

203 13 

- működési célú 

támogatásértékű kiadás 

  

- működési célú 

céltartalékok 

 77 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Fritz Izabella 

                   elnök 

 

 

9/2016. (IV. 8.) sz. TT. határozat 
 

A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás a Társulás 2015. évi 

költségvetési határozata teljesítéséről készített beszámolót az alábbiak szerint hagyja 

jóvá. 

 

1. A határozat hatálya kiterjed a Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati 

Társulásra. 

2. A Társulás a 2015. évi költségvetési határozat bevételi és kiadási módosított 

előirányzatának 90 e/Ft főösszegének teljesítését  

 

a) bevételi főösszeg esetén    90  ezer forintban  

 

b) kiadási főösszeg esetén 13 ezer forintban állapítja meg. 

 

I. A teljesített költségvetési bevételek 

 

1. A Társulás (összevont) 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat 

szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél 

szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

II. A költségvetési kiadások 

 

1. A Társulás teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - 

működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Társulási Tanács a következők szerint 

hagyja jóvá: 
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 - Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 13 e/Ft 

Ebből: 

- személyi jellegű kiadások:                                      e/Ft 

- munkaadókat terhelő járulékok:                               e/Ft 

- dologi jellegű kiadások:           13    e/Ft 

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                                    e/Ft 

- működési célú pénzeszköz átadás:                            e/Ft 

 

2. A Társulás teljesített - az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési 

kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

3. A Társulásnak teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai nem voltak. 

  

4. A Társulásnak többéves kihatással járó feladatai nem voltak. 

 

III. Költségvetési kiadások és bevételek   

 

1. A Társulás teljesített költségvetését kormányzati funkciónként a 3. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

IV. A Társulásnak a pénzkészletén és a követelésén kívül vagyona nem volt. 

Engedélyezett létszámkerettel nem rendelkezik.  

 

V. A maradvány 

 

1. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 2015. évi gazdálkodása 

során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 76.837 Ft-

ban kerül jóváhagyásra. A pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt szabad 

pénzmaradvány. 

2. A Társulás maradvány-kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza. 

 

VI. A Társulás eredmény-kimutatását az 5.számú melléklet tartalmazza 

 

VII. A Társulás 2015.évi mérlegét a 6.számú melléklet tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Fritz Izabella 

                 elnök 

 

 

10/2016. (IV. 8.) sz. TT. határozat 
 

Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a Központi 

Orvosi Ügyeleti Szolgálat feladatellátásáról és a pénzeszközök felhasználásáról szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

A Társulási Tanács ezúton fejezi ki köszönetét a feladatot ellátó szakembereknek az 

ügyeleti szolgálatban való elismerésre méltó feladatellátásért, valamint az Országos 
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Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetnek a hatékonyabb munkavégzés 

érdekében kifejtett együttműködésért.  

 

Határidő: értesítésre: azonnal 

Felelős: Dr. Fritz Izabella 

                  elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


