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1/2016. sz. önk. társ. 
   
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 
2016. február 9-én 13 óra 50 perces kezdettel tartott soros ülésén 

 
   
Az ülés helye: Városháza  

földszinti tanácskozó terme 
 
 

Jelen vannak: Süli Ernő                                Kunágota Községi Önkormányzat 
Marjai János   Battonya Városi Önkormányzat  
Magyar Zsolt István    Kisdombegyház Községi Önkormányzat 
Csürhés István           Kaszaper Községi Önkormányzat 
Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat 
Dús Ildikó          Magyardombegyház Községi Önkormány-

zat 
Varga Gusztáv   Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat 
Farkas Sándor  Nagybánhegyes Községi Önkormányzat 

                        Varchó István                        Végegyháza Községi Önkormányzat  
 

 
 
Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

Majorné Balla Ildikó referens 
 
 
 
S ü l i   Ernő alelnök: Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 9 tagjából 9 fő jelen van.  
Az ülés határozatképes. A Tanács ülését megnyitom. Tájékoztatom a Tanács Tagjait, 
hogy Elnök asszony nem tud jelen lenni az ülésen, ezért én vezetem az ülést.  
 
S ü l i   Ernő alelnök: Javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőnek Varchó István Végegyháza 
polgármesterét megválasztani.  
 
Kérem, aki javaslatommal egyetért, szavazza meg.  
 
A Társulási Tanács 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő) 
Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
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1/2016. (II. 9.) sz. TT. határozat 
 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa a 2016. február 9-i soros ülésén készült 
jegyzőkönyve hitelesítésére Varchó István Végegyháza 
polgármesterét megválasztotta.  

 
 
 
S ü l i   Ernő alelnök: Javaslom, a Társulási Tanács a meghívóban közölt napirendi 
pontokat tárgyalja meg.  
 
Van-e ettől eltérő javaslat?  
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza 
meg.  
 
A Társulási Tanács 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő) 
Tárgya: Napirend elfogadása  
  2/2016. (II. 9.) sz. TT. határozat 

 
Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa a 2016. február 9-i soros ülése napirendjét 
az alábbiak szerint fogadja el: 
 

N A P I R E N D TÁRGYA, ELŐADÓJA 
 

1. A Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása 
    Előadó: Süli Ernő alelnök 

  
2. Központi Orvosi Ügyelet települési hozzájárulásának 

módosítása 
   Előadó: Majorné Balla Ildikó főtanácsos 

 
3. Társulási Megállapodás módosítása  

Előadó: Süli Ernő alelnök 
 

4. Bejelentések 
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I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása 

 
 

S ü l i    Ernő alelnök: A beszámolót írásban mindannyian megkaptuk. A lakosságszám 
alapján fizetendő 5.-Ft/lakos összegben nincs változás. A lakosságszám változása miatt 
van változás a fizetendő összeg nagyságában.  
 
Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, kérem javaslatukat ismertetni.  
 
M a r j a i   János PB elnök: A Pénzügyi Bizottság a Társulás Tanácsi ülést megelőző-
en megtárgyalta az előterjesztés alapján a Társulás 2016. évi költségvetését, és azt az 
előterjesztés szerint javasolja a Tanácsnak elfogadni.  
 
S ü l i    Ernő alelnök: Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg.  
 
A Társulási Tanács 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő) 
Tárgya: Költségvetés 2016. évre elfogadása 

 
3/2016. (II. 9.) sz. TT. határozat 

 
A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társu-
lási Tanácsa a 2016. évi költségvetéséről az alábbi határozatot 
hozza. 
 
1. A határozat hatálya a Mezőkovácsháza és Térsége Önkor-

mányzati Társulásra terjed ki  
 
2. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. 

évi költségvetési  
a) kiadási főösszegét  304 ezer forintban,  
b) bevételi főösszegét  304 ezer forintban állapítja meg. 

 

I. A költségvetési bevételek 

 
1. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 2016. 

évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési 
és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet 
tartalmazza. 

 
2.A Társulás intézményt nem tart fent. 

 
 
 



 4

II. A költségvetési kiadások 
 
1. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás mű-

ködési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint 
hagyja jóvá: 

- Működési kiadások előirányzata összesen: 304 ezer forint, 
 
Ebből: 
- dologi jellegű kiadások:  304  ezer forint, 
 
2. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Ta-

nácsa az alcímek működési kiadásait kiemelt előirányzaton-
ként a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 

 
3. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Ta-

nácsa 2016. évre felújítási és felhalmozási kiadásokat nem 
tervez. 

 
4. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulásnak 

többéves kihatással járó feladatai nem voltak. 

 

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

ségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. 
 
2. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirány-

zatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú mel-
léklet adja meg. 

 
3. Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 5. számú melléklet 

tartalmazza. 
 

IV. A költségvetési létszámkeret 
 

 A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás lét-
szám-előirányzatot nem tervez. 

 

 V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 
 

 1. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás költ-
ségvetésének végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a Mezőkovácsházi Polgár-
mesteri Hivatal jegyzője a felelős. 

 
2. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás bevé-

teli és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. 
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3. A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Tanácsa kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségve-
tési határozat módosítása. 

 
4. Az év közben engedélyezett központi támogatások felhaszná-

lásáról, valamint a költségvetési határozat módosításáról a 
Társulási Tanács a jegyző által történő elkészítése után, az 
elnök előterjesztése alapján dönt. Az előirányzat átcsoporto-
sításról az önkormányzat testülete negyedévenként, de legké-
sőbb a költségvetési évet követő év február 15-ig, december 
31-i - hatállyal dönt a költségvetési határozatának ennek 
megfelelő módosításáról. 

 

VI. Záró és vegyes rendelkezések 
 
Ez a határozat a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezé-
seit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Fritz Izabella  
                 elnök 

 
 

 
II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Központi Orvosi Ügyelet települési hozzájárulá-

sának módosítása 
 
  
S ü l i   Ernő alelnök: E napirend előterjesztését is megkaptuk írásban. A hozzájárulás 
összegét szükséges lenne emelni, mivel nem heti 118 órában látnak el ügyeletet. Az 
ügyelet hétköznapokon 16 órától másnap 8 óráig működne az eddigi 17 órától 7 órával 
szemben. A folyamatos orvosi ellátás érdekében szükséges az ügyeleti óraszám emelé-
se.  
 
M a r j a i   János PB elnök: A Pénzügyi Bizottság szintén a Társulás Tanácsi ülést 
megelőzően megtárgyalta az előterjesztést, és az abban foglalt határozati javaslatot ja-
vasolja a Tanácsnak elfogadni.  
 
S ü l i   Ernő alelnök: Az előterjesztés áttanulmányozása után kérdezem, hogy van-e 
kérdés, vélemény?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg. 
 
A Társulási Tanács 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő) 
Tárgya: Központi Orvosi ügyelet települési hozzájárulásainak elfogadása 
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4/2016. (II. 9.) sz. TT. határozat 
 

A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa a központi orvosi ügyeleti ellátás működtetéséhez a 
települési hozzájárulások mértékét 2016. évre az alábbiak szerint 
fogadja el: 
 

Település Lakosságszám Lakosságszám 

arányos 

hozzájárulás 

mértéke 2016-ban 

havonta 
Battonya 6091 fő 347.187.-  
Végegyháza 1457 fő 83.049.- 
Kaszaper 1970 fő 112.290.- 
Mezőkovácsháza 6176 fő 352.032.- 
Nagybánhegyes 1332 fő 75.924.- 
Magyarbánhegyes 2341 fő 133.437.- 
Összesen 19.367 fő 1.103.919.- 

  
     

Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Fritz Izabella  
                 elnök 

 
 

 
III. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: Társulási Megállapodás módosítása 

 
 
S ü l i   Ernő alelnök: A Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztésben írt 
okok indokolják. Kérem a tagtelepülési Képviselő-testületeket, hogy február 26-ig hoz-
zák meg döntéseiket a Társulási Megállapodás módosításáról.  
 
Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény?  
 
Mivel kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért az előterjesztésben írt határozati 
javaslattal, szavazza meg. 
 
A Társulási Tanács 9 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 
határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 9 fő) 
Tárgya: Társulási Megállapodás módosítása  
 

5/2016. (II. 9.) sz. TT. határozat 
 
A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa az alábbi határozati javaslat elfogadását 
javasolja a tagtelepülések Képviselő-testületeinek 
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„Határozati javaslat:  
 
……………. Városi/Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete módosítani kívánja a Mezőkovácsháza és Térsége 
Önkormányzati Társulás Társulási megállapodását a 
határozat mellékletét képező tartalommal. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítás 
aláírására. 
 
Határidő: 2016. február 26. 
Felelős:……………. polgármester” 

 
Felhatalmazza az elnököt a megállapodás módosítás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatosan szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2016. március 1. 

                                               Felelős: Dr. Fritz Izabella  
     elnök 

 
 
 
S ü l i    Ernő alelnök: Kérdezem, hogy van-e valakinek bejelentése?  
 
Mivel bejelentés nem hangzott el, köszönöm a megjelenteknek az ülésen való részvételt, 
az ülést 14 óra 15 perckor bezárom. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

Süli Ernő                 Varchó István  
 alelnök                  jkv. hitelesítő 
 
 
 
 


