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2/2016. sz. önk. társ. 

   

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: A Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 

2016. április 8-án 12 óra 40 perces kezdettel tartott soros ülésén 

 

   

Az ülés helye: Városháza  

földszinti tanácskozó terme 

 

 

Jelen vannak: Marjai János          Battonya Városi Önkormányzat  

Süli Ernő                               Kunágota Községi Önkormányzat 

Sódarné Varga Gyöngyi Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat 

Varga Gusztáv   Mezőkovácsháza Városi Önkormányzat 

Farkas Sándor  Nagybánhegyes Községi Önkormányzat 

                       Varchó István                         Végegyháza Községi Önkormányzat  

 

 

 

Jelen volt még: Dr. Szilbereisz Edit jegyző 

Farkas Károly Központi Orvosi Ügyelet vezetője 

Majorné Balla Ildikó referens 

 

 

 

S ü l i   Ernő alelnök: Megállapítom, hogy a Társulási Tanács 9 tagjából 6 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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő) 

Tárgya: Jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása 
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6/2016. (IV. 8.) sz. TT. határozat 

 

Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-

sulási Tanácsa a 2016. április 8-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 pon-

tokat tárgyalja meg.  

 

Van-e ettől eltérő javaslat?  

 

Mivel más javaslat nem hangzott el, kérem, aki a napirendi pontokkal egyetért, szavazza 

meg.  

 

A Társulási Tanács 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő) 

Tárgya: Napirend elfogadása 

  

  7/2016. (IV. 8.) sz. TT. határozat 

 

Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-

sulási 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 fel-

adat-ellátás és pénzeszközök felhasználásának értékelé-

se az OMSZ Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezeté-

nek beszámolója alapján  

    Előadó: Farkas Károly ügyeletvezető 

  

2. A Társulás 2015. évi zárszámadásának és pénzmarad-

ványának elfogadása 

   Előadó: Süli Ernő alelnök 

 

3. Előterjesztések 

 

4. Bejelentések 

 

 

 

S ü l i   Ernő alelnök: A 2. napirend előtt szükséges megtárgyalni a 3. sz. előterjesztést, 

mely a 2015. évi költségvetési előirányzat-módosítás tárgyában készült. Az előterjesz-

tést előzetesen megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság, kérem javaslatukat ismertetni.  
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M a r j a i   János PB elnök: A Pénzügyi Bizottság a Társulás Tanács ülését megelőző-

en megtárgyalta az előterjesztést, és az abban foglalt határozati javaslatot javasolja 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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő) 

Tárgya: Előirányzat-módosítás 2015. évi 

 

 

8/2016. (IV. 8.) sz. TT. határozat 

 

Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás a 2015. évi költ-

ségvetési bevételi előirányzatát 113 e Ft államháztartáson belülről átvett 

működési célú pénzeszköz előirányzatával csökkenti. A kiadások elő-

irányzatai 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 hagy-

ja jóvá. 

 

Működési kiadások 

A Társulás kiadási előirányzatainak módosítását a Társulási Tanács a 

következők szerint hagyja jóvá: 

 

                                                                                     E Ft 

Megnevezés Eredeti elő-

irányzat  

Módosított 

előirányzat 

Működési kiadások 203 90 

Ebből:   

- személyi jellegű kiadások   

- munkaadókat terhelő járu-

lékok 

  

- dologi jellegű kiadások 

 

203 13 

- működési célú támogatás-   
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értékű kiadás 

- működési célú céltartalé-

kok 

 77 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Fritz Izabella 

                   elnök 

 

 

 

 

II. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A Társulás 2015. évi zárszámadásának és pénzma-

radványának elfogadása 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Süli Ernő 

   alelnök 

 

  

S ü l i   Ernő alelnök: E napirend előterjesztését is megkaptuk írásban, és az ülés előtt 

szintén a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Kérem javaslatukat ismertetni.  

 

M a r j a i   János PB elnök: A Pénzügyi Bizottság szintén a Társulás Tanács ülését 

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 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő) 

Tárgya: Költségvetési beszámoló elfogadása 2015. évi 

  

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 Önkor-

mányzati 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. 
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I. A teljesített költségvetési bevételek 

 

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

sított 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: 

  

 - 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 mellék-

let szerint hagyja jóvá. 

 

3. A Társulásnak teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai nem vol-

tak. 

  

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 fe-

lülvizsgált maradványa: 76.837 Ft-ban kerül jóváhagyásra. A 

pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmarad-

vány. 

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

za. 

 

VI. A Társulás eredmény-kimutatását az 5.számú melléklet tartalmazza 
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VII. A Társulás 2015.évi mérlegét a 6.számú melléklet tartalmazza. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Fritz Izabella 

                 elnök 

 

 

 

I. NAPIRENDI PONT TÁRGYA: A működtetésre átadott központi orvosi ügyeleti 

feladat-ellátás és pénzeszközök felhasználásának 

értékelése az OMSZ Dél-Alföldi Regionális Men-

tőszervezetének beszámolója alapján 

 

NAPIRENDI PONT ELŐADÓJA: Farkas Károly 

 ügyeletvezető 

 

 

S ü l i    Ernő alelnök: A beszámolót írásban mindannyian megkaptuk.  

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kiegészítés?  

 

F a r k a s   Károly ügyeletvezető: Korábban a központi orvosi ügyeleti ellátás telepü-

lési önkormányzatainak felkeresése alkalmával, tájékoztattam a Polgármester Asszonyt 

és urakat, hogy az ügyeleti ellátás önhibáján kívül került ilyen helyzetbe. Szükségessé 

válhat külsős orvos foglalkoztatása, de a megfelelő színvonalú és stabil ellátás biztosítá-

sához előfordulhat, hogy a pénzeszköz nem lesz elegendő. Ehhez majd szükségessé vál-

hat a települési hozzájárulások összegének emelése az emel összegű óradíjak kifizetésé-

hez. Az ügyeletszervezői feladatokat látja el az OMSZ. A fedezet biztosítására és az el-

látás biztosításához tanácsokat, javaslatokat tudunk adni, ami a személyes megkeresések 

alkalmával elhangzott. Látva a Calendula Tervet, az sokrétű, azonban úgy gondolom, 

hogy nem feltétlen biztosít majd erre megoldást.  

 

Az OMSZ pénzügyi beszámolóját tekintve 663.600.-Ft pénzmaradvány a 2016. I. ne-

gyedévi gyógyszerszállítmány költségeit fedezte.  

 

S ü l i    Ernő alelnök: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény? 

 

V a r g a  Gusztáv polgármester: A március 9-i megbeszélésen több opció hangzott el, 

de az elsődleges az önkormányzati felelősség, az önkormányzat részéről a zökkenőmen-

tes ügyeleti ellátás biztosítása. Mivel Magyarbánhegyes és Battonya is jelezte, hogy 

nem rendelkezik olyan háziorvossal, aki az ügyeleti ellátásban részt venne, javaslom, 

keressünk más lehetőségeket. Írásban keressük meg az illetékes hatóságot az országosan 

jelentkező probléma jelzésével a rendszer optimalizálására.  

 

Egy éven belül az orvosi ügyeleti díjak 1.750.-Ft-ról 2.500.-Ft-ra emelkedtek. A társult 

települések igyekeztek az ellátás feltételeit e formában is biztosítani. Keressük a megol-

dást, ami akár az integrálással is megvalósulhat, ha más lehetőség nincs.  

 

F a r k a s   Károly ügyeletvezető: Polgármester úrtól szeretném kérni, hogy bármilyen 

tárgyaláson a szakma legyen jelen, az OEP, OMSZ, és a háziorvosok képviselői.  
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M a r j a i   János polgármester: A korábbi megbeszélés alkalmával is településünk 

meg lett szólítva. Tény azonban, hogy ez a rendszer alulfinanszírozott, az önkormányza-

toknak sok a fizetni valója. Javaslatot tettem a rendszer átszervezésére vonatkozóan, 

melyben úgy gondolom, hogy a polgármester nem tud minden feladatot megoldani. Eh-

hez egy olyan szervezetet kell bevonni az ügyelet működtetésébe, mint az OMSZ, akik 

a szakmai és szervezeti problémákat tudják kezelni.  

 

S ó d a r n é   Varga Gyöngyi polgármester: Számomra az egészségügyi ellátás biztosí-

tása rendkívül fontos. Az integrálásnak nem vagyok híve. A hatóságok visszajelzése 

hosszadalmas. Amennyiben arról van szó, hogy az ügyeleti ellátás biztosításához óradíj-

emelés szükséges, akkor azt támogatom.  

 

M a r j a i   János polgármester: Amennyiben természetesen a rendszer, és az ellátás 

megkívánja, önkormányzatunk is kifizeti a 3.000.-Ft-os óradíjhoz a hozzájárulást.  

 

V a r g a  Gusztáv polgármester: Javaslom továbbra is, hogy ne csak ebben az egy le-

hetőségben gondolkozzunk. Vizsgáljuk meg a lehetőségeket, az OMSZ-szal való 

együttműködést továbbra is javaslom.  

 

S ü l i   Ernő polgármester: Mivel több kérdés, vélemény nem volt, kérem, aki egyetért 

az előterjesztésben írt határozati javaslattal, szavazza meg.  

 

A Társulási Tanács 6 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az alábbi 

határozatot hozta: (A döntéshozatalban résztvevő, jelenlévő képviselők száma: 6 fő) 

Tárgya: Központi Orvosi Ügyelet tevékenységéről beszámoló 

 

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

Mezőkovácsháza és Térsége Önkormányzati Társulás Tár-

sulási Tanácsa a Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat fel-

adatellátásáról és a pénzeszközök felhasználásáról szóló 

beszámolót elfogadja.  

 

A Társulási Tanács ezúton fejezi ki köszönetét a feladatot 

ellátó szakembereknek az ügyeleti szolgálatban való elis-

merésre méltó feladatellátásért, valamint az Országos 

Mentőszolgálat Dél-alföldi Regionális Mentőszervezetnek 

a hatékonyabb munkavégzés érdekében kifejtett együtt-

működésért.  

 

Határidő: értesítésre: azonnal 

Felelős: Dr. Fritz Izabella 

                  elnök 

 

 

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

az ülést 13 órakor bezárom. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

 

 

Süli Ernő                 Varchó István  

 alelnök                  jkv. hitelesítő 

 

 

 
 


