JEGYZŐKÖNYV

Készült:
Polgármesteri Hivatal (5742. Elek, Gyulai út 2.) Dísztermében 2014. augusztus 19-én 9.00
órakor kezdődő Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás rendkívüli Társulási
Tanácsa ülésén.
Jelen vannak:
Szavazati joggal rendelkező tagok:
Kalcsó Istvánné – Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester, Szűcsné Gergely Györgyi –
P.B. elnök, Lőkösháza polgármester, Pluhár László –P.B. tag, Elek polgármester.
Meghívottként megjelentek:
Dr. Heimné Máté Mária – Elek Város alpolgármester, Dr. Piriczky Béla – SANI-MED Trans
Kft. vállalkozó.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, köszöntöm a Társulási Tanács tagjait a mai
ülésen. Megállapítom, hogy a Társulási Tanács határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek
javaslom Pluhár Lászlót – Elek polgármesterét. Aki elfogadja, jegyzőkönyv hitelesítőnek,
Pluhár Lászlót – Elek polgármesterét, kézfelnyújtással szavazza meg, Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
38/2014.(VIII.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadta, Pluhár
Lászlót – Elek polgármesterét jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Felelős: Kalcsó Istvánné - Társulás alelnöke
Pluhár László – Elek polgármester
Határidő: 2014. augusztus 19.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Ismertetném a mai napirendi pontokat.
I.

Fő napirend:

1./ SANI-MED Trans Kft-vel kötött vállalkozási szerződés felmondása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök

II.

Bejelentések:
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Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Van-e valakinek kiegészíteni valója a mai napirendekhez? Amennyiben nincs, szavazzunk.
Aki elfogadja a mai napirendi pontokat, kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik?
Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
39/2014.(VIII.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa úgy dönt, hogy
elfogadja a mai napirendi pontokat:
I.

Fő napirend:

1./ SANI-MED Trans Kft-vel kötött vállalkozási szerződés felmondása
Előadó: Dr. Görgényi Ernő elnök

II.

Bejelentések:

Felelős: Kalcsó Istvánné - Társulás alelnöke
Határidő: 2014. augusztus 19.

I.

Fő napirend:

1./ SANI-MED Trans Kft-vel kötött vállalkozási szerződés felmondása

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Felkérem Elek Város alpolgármesterét, hogy szíveskedjen az előzményekről tájékoztatást
nyújtani, hiszen, amióta a SANI-MED Trans Kft.-é nem látta el a feladatát a szerződésnek
megfelelően addig ő koordinálta az orvosi ügyeleti ellátás zavartalan működését.
Dr. Heimné Máté Mária (Elek Város alpolgármester)
Az előzőekben az történt, hogy jó néhány bejelentés és lakossági panasz érkezett, melyeket
elküldtünk Dr. Görgényi Ernőnek és Dr. Piriczky Béla ügyvezetőnek. Azóta úgy tűnt, hogy
még inkább súlyosbodnak a problémák. 2014. augusztus 14 napján már nem volt asszisztens,
aki ügyelni tudott volna, az ügyeletes orvos nem akarta az ügyeletet megkezdeni és haza akart
menni, hosszas beszélgetés után itt maradt és a gépkocsivezetőnek is elmondtam, hogy
semmilyen körülmények között sem viheti haza. Akkor ők így megtartották az ügyeletet,
majd én szóltam a másik két település polgármesterének, hogy vészhelyzet van, fölhívtam
Piriczky doktor urat és elmondhatom, hogy hétvégén is napi telefonos kapcsolatban voltunk.
Emberileg én nagyon sajnálom az ügyeletvezető urat, én úgy gondolom, hogy nagyon sok
szempontból nem ő tehet arról, hogy ilyen körülmények alakultak ki. A hétvége úgy alakult,
hogy az ügyeletvezető kérésére besegítettem a szervező munkába, hogy az ügyelet ellátása
zavartalan legyen. Ő megígérte, hogy ezen napokra, történő munkabérek kifizetését és az
anyagi terheket vállalja, majd. Ez egy elég nagy összeg, én is megdöbbentem rajta. 2014.
augusztus 14-től 2014. augusztus 18-ig mindösszesen 151. 200 Ft-ot szükséges az ügyeletet
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tartóknak kifizetnünk. Volt olyan asszisztens nő aki azt mondta, hogy ő az ügyeletvezető
hívására nem hajlandó bejönni, csak az enyémre. A hétvégi ügyelet zavartalanul lezajlott,
kivéve azt, hogy az ügyeletes orvos 3x2 órát elhagyta az ügyeleti helyiséget természetesen
nem szakmai okokból. A hétfői napon is vészhelyzet volt és én megkértem Piriczky doktor
urat, hogy ne szeptember 30. vagy október 31-én mondjuk fel a szerződést, hanem szüntessük
meg közös megegyezéssel és azonnali hatállyal. Az e-mail megérkezett Piriczky doktor úrtól
15:18 perckor a hétfői napon, mely alapján már hivatalosnak tekintettük kérését. Hiszen az
önkormányzatoknál sincs a szóbeliségnek helye. Így felmondásra kerül a tegnapi, azaz 18-tól
a szerződés.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Köszönöm szépen a rövid tájékoztatást én úgy gondolom, hogy visszafelé már nincs, értelme
menjünk, hiszen már mindhárom település vezető találkozott a doktor úrral Kétegyházán egy
egyeztetés kapcsán, hogy orvosoljuk a problémákat. Doktor úr én is úgy gondolom, hogy ha
Ön is így látja, hogy közös megegyezéssel szüntessük meg a vállalkozási szerződést és mi
meg tovább lépnénk és megpróbálnánk mással biztosítani az orvosi ügyeletet. A pár nap, ami
történt az számunkra nem megnyugtató. Javaslom a szerződés felbontást. Van- még valakinek
hozzászólni valója?
Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester)
638.082 Ft számla tartozása van a SANI-MED Trans-nak Elek Városa felé. Nem tudom,
hogy ennek az összegnek a rendezése milyen módon fog megtörténni.
Dr. Piriczky Béla (SANI-MED Trans Kft. vállalkozó)
Az augusztus havi önkormányzatoktól járó összeg még nem került kifizetésre. Illetve annak a
részarányos része maradna a Társulásnál, azaz augusztus 18-ig kellene kifizetni az összeget és
a Társulásnál maradó összeg nagyjából fedezi a számlatartozást.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Szeretnélek tájékoztatni benneteket, hogy miután itt kialakult ez a rendkívüli helyzet én
beszéltem alpolgármester asszonnyal és polgármester asszonnyal és megbeszéltük, hogy amíg
nem tudjuk, hogy hogyan tovább, addig nem kerül kiutalásra az augusztus havi támogatás. A
gyulai jegyző asszonnyal is beszéltem és elmondtam neki a történéseket. Elek és Lőkösháza
nem fizetett még ebben a hónapban.
Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester)
A tegnapi nappal egy zárást kell készíteni. A rezsi költségeket is 18-ig kell tisztázzuk, hogy
mennyi. Én az augusztus havi összeget nem utalom át.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Doktor Úr, ha Ön most ezt lenyilatkozza, hogy augusztus 18-ig az Önnek járó összegből a
Társulás a 151.200 forintot kifizeti azon alkalmazottaknak, akik a rendkívüli helyzetben az
ügyeleten helytálltak és a fennmaradó összeget a rezsiköltségek rendezése illetve csökkentése
érdekében a Társulásnál hagyja, akkor így nekünk is megfelel.
Dr. Heimné Máté Mária (Elek Város alpolgármester)
Én annyival szeretném könnyíteni a doktor úr helyzetét, hiszen ugye tudjuk, hogy pénzügyi
nehézségei vannak. Az általam szervezett ügyeletnél 151. 200 forintot kell kifizetni az
ügyeletet vállalóknak. Javasolnám, hogy ezt az összeget is vonjuk le és a fennmaradó összeget
utaljuk át Elek Város részére a rezsiköltségek miatt.
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Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester)
Csak az arányosan csökkentett összeg jár. Az majdnem a fele. A 18-ig fennálló pénzből kell
nekünk ezt rendezni és a 19-től már gondoskodni kell az onnan tovább augusztus 31-ig illetve
még a meglévő közüzemi költségek illetve, még ami a hétvégén keletkezett.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Tehát csak a felét, vagyis az időarányos részét használhatjuk fel a meglévő összegnek. Az
OEP finanszírozásból fennmaradó összeget is átutalja nekünk a doktor úr, ha arra lesz
szükség?
Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester)
Ez szerintem nem így fog történni. Augusztus 19-től visszavonják a SANI-MED-től. Csak 18ig kapja meg a szolgáltató és mi sem kapjuk meg.
Dr. Piriczky Béla (SANI-MED Trans Kft. vállalkozó)
Igen, az OEP a következő finanszírozásnál von vissza.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Nekem csak az a problémám, hogy az önkormányzatok által befizetet összeg időarányos része
nem elegendő a felmerült költségekre.
Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester)
Még ez sem biztos, mert a végelszámolást meg kell csinálnunk, meg ezt az összeget én nem
tudom, hogy mennyi lesz a vége.
Dr. Piriczky Béla (SANI-MED Trans Kft. vállalkozó)
A következő képen szokott zajlani, ha szeptember 1-vel szűnik meg közös megegyezéssel,
mert azt én sem tudom, hogy mi van, ha hó közben szűnik meg. Ha valaki szeptember 1-től
finanszírozást akar kapni, akkor tárgyhó 10-ig kell azt megigényelni ÁNTSZ engedéllyel és
stb. Ez az egyik része a dolognak. Maximum 15-ig tudják elhúzni tovább már nem.
Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester)
Szerintem ez már nem így van. Ha csak az állami normatívákat nézzük. Amikor mi is azt
feladatra igényeljük, akkor elkezdjük a feladatellátást és visszamenőleg elkezdjük majd
érvényesíteni maximum annyi lesz a problémám, hogy ezt meg kell előlegezni.
Dr. Piriczky Béla (SANI-MED Trans Kft. vállalkozó)
A fennmaradó részt részarányosan úgy lehet, hogy felénk benyújtják a számlát és mi azt az
önkormányzatnak vagy Kistérségnek átutaljuk.
Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester)
Én így nem lennék nyugodt, mert ha megszűnik a feladatellátás, attól a pillanattól kezdve az
OEP vissza fogja csekkólni. Arra viszont majd megkeressük a megoldást, hogy hogyan
juthatunk ahhoz az OEP finanszírozáshoz.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Én azt szeretném, ha egy olyan határozat születne, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az ő
tartozásait időarányosan a havi ittlévő összegből, amit a települések befizettek rendezzük.
Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester)
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Én azt mondom, hogy pontosabban fogalmazzunk. Készüljön egy végelszámolás, mely során
kapott összeg a visszatartott összegből kerüljön kifizetésre, amennyiben futja. Egy része már
megvan, a közüzemi számlákat kiszámoltatom a könyveléssel, ami hétvégén keletkezett és az
az összeg kell, hogy fussa, ha meg nem akkor további megbeszélést igényel. Mert ha csak 18ig nézzük, akkor nem biztos, de ha egész hónapot, akkor biztosan futja a tartozás kifizetését.
Akkor arra nektek kell kötelezettséget vállalni.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Ha lesz fennmaradó tartozás, akkor azt nektek kell doktor úrral lerendezzétek, mert nincs rá
több forrás. Doktor úr ezt vállalja?
Dr. Piriczky Béla (SANI-MED Trans Kft. vállalkozó)
Természetesen vállalom. Lenne még egy kérdésem, mi egy fűtéskorszerűsítést végeztünk,
mert nem volt a nővér pihenőben fűtés, ez körülbelül több százezer forintba került. Ugye mi
ezt annak az okán tettük, hogy megoldjuk ezt a problémát, ami nagyon akut probléma volt a
tél folyamán illetve, hogy mi ezt hosszútávon csináljuk. Azt szeretném megkérdezni, hogy
ebben a korszerűsítésben, amit ott elvégeztünk, hogy tudjuk majd elszámolni adott esetben.
Dr. Heimné Máté Mária (Elek Város alpolgármester)
Nem leszek szimpatikus, amit most mondani fogok. Én úgy gondolom, hogy maximális
korrektségre törekedtem eddig és tudjuk le abba, hogy soha nem kértünk bérleti díjat. A
dolgozók, akik itt Eleken vagy más telephelyen dolgoznak, a lelkemre kötötték, hogy
kérdezzem meg, hogy mikor lesznek kifizetve. Az emberek fuldokolnak a pénztelenségben.
Kérem, doktor urat szíveskedjen rendezni a dolgozók felé a tartozást. Én bízok abban, hogy
kifizeti őket. Tehát én a bérleti díjba szeretném betudni a fűtéskorszerűsítésnél keletkezett
összeget. Most választás előtt semmi féle képen nem tudunk olyat bevállalni, ami nem lett
betervezve.
Dr. Piriczky Béla (SANI-MED Trans Kft. vállalkozó)
Bérleti díjat egy ügyeleten sem fizetünk. Ha fönnmarad még közüzemi díj, ami nem lehet már
túl nagy az eddig keletkezetten felül, ami már csak pár tízezer forint lehet, akkor azt be lehet-e
tudni a korszerűsítésbe.
Dr. Heimné Máté Mária (Elek Város alpolgármester)
Főorvos úr azt mondja, hogy amennyiben a mostani fogyasztással még számlák alapján még x
összeg lenne, akkor azt a bizonyos x összeget tudjuk be az átalakításba.
Dr. Piriczky Béla (SANI-MED Trans Kft. vállalkozó)
Igen, mert a felújítás költsége több, mint amit elengednek Önök, de mi azzal nem
foglalkozunk.
Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester)
Igen, így rendben van.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Tehát ezt az összeget kell kifizetnünk és az általatok majd kiszámított rezsiköltséget és ebből
az összegből készül a pénzügyi elszámolás.
Dr. Piriczky Béla (SANI-MED Trans Kft. vállalkozó)
Gépjárműre van-e szüksége a Társulásnak?
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Dr. Heimné Máté Mária (Elek Város alpolgármester)
Nincs, köszönjük szépen, meg tudjuk oldani.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Van-e valakinek kiegészíteni valója? Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a
SANI-MED Trans Kft-vel 2009.01.01. napján kötött vállalkozási szerződést 2014. augusztus
18. napjával bezárólag, közös megegyezéssel megszüntessük, kérem, kézfelnyújtással
szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
40/2014.(VIII.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a SANI-MED Trans
Kft-vel 2009.01.01. napján kötött vállalkozási szerződést 2014. augusztus 18. napjával
bezárólag, közös megegyezéssel megszünteti.
Felelős: Kalcsó Istvánné - Társulás alelnöke
Dr. Görgényi Ernő - elnök
Pluhár László – Elek polgármester
Szűcsné Gergely Györgyi – Lőkösháza polgármester
Határidő: értelem szerint
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a SANI-MED Trans Kft. ügyvezetőjének engedményezési
nyilatkozata alapján az önkormányzati hozzájárulásból 2014. augusztus 18. napjáig
időarányosan járó 674.678.- FT összeget a Társulás nem fizeti meg a vállalkozó részére. Ezen
összeget egyrészt 2014. augusztus 14-től 2014. augusztus 18-ig az Elek Város közreműködése
által szervezett központi orvosi ügyeletben részt vevő egészségügyi szakszemélyzetnek a
költségeire fordít összesen: 151.200.- forintot. Másrészt Elek Város részé a SANI-MED Trans
Kft. Eleki telephelyén keletkezett közüzemi díj tartozását szükséges kiegyenlíteni – Elek
Város által elkészített végelszámolás alapján – akként, hogy Elek Város az augusztus havi
önkormányzati hozzájárulását nem utalja át a Társulás részére 446.841 forintot, és a Társulás
az időarányos részből az egészségügyi szakszemélyzet kifizetését követően megmaradt
523.478 forint és az eleki önkormányzati hozzájárulás különbözetét 76.637 forintot át kell
utalja Elek Városának. A közüzemi díjtartozásból fennmaradó 114.604.- forint megfizetését
Elek Város, Kétegyháza Nagyközség, Lőkösháza Község vállalja, három egyenlő arányban
38.201.- Ft/település, akként, hogy Kétegyháza Nagyközség és Lőkösháza Község
közvetlenül Elek Város számlaszámára utalja az összeget központi orvosi ügyelet kiegészítő
önkormányzati hozzájárulás jogcímen, kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik?
Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
41/2014.(VIII.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a SANI-MED Trans
Kft. ügyvezetőjének engedményezési nyilatkozata alapján az önkormányzati hozzájárulásból
2014. augusztus 18. napjáig időarányosan járó 674.678.- FT összeget a Társulás nem fizeti
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meg a vállalkozó részére. Ezen összeget egyrészt 2014. augusztus 14-től 2014. augusztus 18ig az Elek Város közreműködése által szervezett központi orvosi ügyeletben részt vevő
egészségügyi szakszemélyzetnek a költségeire fordít összesen: 151.200.- forintot. Másrészt
Elek Város részé a SANI-MED Trans Kft. Eleki telephelyén keletkezett közüzemi díj
tartozását szükséges kiegyenlíteni – Elek Város által elkészített végelszámolás alapján –
akként, hogy Elek Város az augusztus havi önkormányzati hozzájárulását nem utalja át a
Társulás részére 446.841 forintot, és a Társulás az időarányos részből az egészségügyi
szakszemélyzet kifizetését követően megmaradt 523.478 forint és az eleki önkormányzati
hozzájárulás különbözetét 76.637 forintot át kell utalja Elek Városának. A közüzemi
díjtartozásból fennmaradó 114.604.- forint megfizetését 2014. szeptember 30. napjáig Elek
Város, Kétegyháza Nagyközség, Lőkösháza Község vállalja, három egyenlő arányban
38.201.- Ft/település, akként, hogy Kétegyháza Nagyközség és Lőkösháza Község
közvetlenül Elek Város számlaszámára utalja az összeget központi orvosi ügyelet kiegészítő
önkormányzati hozzájárulás jogcímen.
Felelős: Kalcsó Istvánné - Társulás alelnöke
Dr. Görgényi Ernő - elnök
Pluhár László – Elek polgármester
Szűcsné Gergely Györgyi – Lőkösháza polgármester
Határidő: értelem szerint
Dr. Piriczky Béla a Társulási ülésről távozott.
Pluhár László (P.B. tag, Elek polgármester)
Az új cégnek a neve, akit mi javasolnánk, hogy 6 hónapra bízzunk meg a Békés-Medical Kft.-t
hiszen vis major helyzet van. Eddig OEP finanszírozással együtt 2.200.000 forintot fizettünk,
ők 2.300.000 forintot kérnek a rendkívüli helyzetből adódóan.
Én régóta ismerem őket, mert mikor legelőszőr történt ez is az is Piriczky doktornál, akkor
fölvetődött, hogy velük szolgáltassunk. Aztán mikor Gyula Város kivált, akkor még rosszabb
lett a helyzet. Részben azzal, hogy csökkent a feladatellátás és növekedtek a fajlagos
költségek. Részben Gyulán, hogy becsületesen megemelték a díjakat és ez egy automatikus
hatással van a többire. Ez a cég 15 megyében van jelen. 68 telephelyen szolgáltatnak. A 68
hely nem települést jelent, hanem annyi helyen van telephelye. 2 és fél millió embert látnak
el. 2000 fő asszisztenciával dolgozik, 600 orvossal, Zacher doktor a főorvos. A telephelyeiken
egy dupla rendszert működtetnek, tehát egy orvos lesz, de a feltételrendszert duplán fogják
biztosítani. A minimál gyógyszerkészlet, a jogszabályban előírt életmentő műszerek, na
ezeket duplán tartják, mert nincs olyan, hogy valamelyik elromlik és nincs mit használni. Az
alapfeltételekbe a saját gépjármű, fényhíddal természetesen beletartozik. Azt vállalja a cég,
hogy nem kérdés, hogy kifizeti a cég a dolgozókat, hogy a helyi orvosokat alkalmazza. Amint
megegyeztünk velük ugye már rendelte is meg a 300.000 forint értékű alapgyógyszert.
Piriczky doktor az ambuláns könyveket elvitte, pontosan azért, hogy ne tudjunk bírósághoz
fordulni és csak a mostanit tudtuk megmenteni. Ebben pontosan lehet látni, hogy a személyi
feltételeket nem teljesítette. Tehát úgy látta el Elek, Kétegyháza, Lőkösháza tekintetében,
hogy nem teljesítette a személyi feltételeket.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Akarattal nem hibázik az ember, de már annyi probléma volt az orvosi ügyelettel, hogy jó
volna már, ha a lakosságot is megnyugtatnánk.
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök, Lőkösháza polgármester)
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A lakosság biztonsága az mindennél fontosabb. Az, hogy a jelenlegi helyzetben a
jogszabálynak nem tudunk eleget tenni az huszadrangú. Választás ide vagy oda emberi életet
nem lehet kockáztatni. Felmérve az eddig helyzetet, hogy ez nyílván egy közbeszerzéshez
kötött dolog lesz. De pont azért, mert a választás beékelődik én is azt mondom, hogy hat
hónapra bízzuk meg a céget, mert a folyamatos ügyeleti ellátást biztosítanunk kell. Nyílván
majd az új felhatalmazással bíró településvezetés ráér majd ennek a feltételeit a közbeszerzési
eljárás során lefektetni. Mi mindent elkövettünk emberileg, anyagilag, hogy a szolgáltató
megfelelően lássa el a vállalt feladatát. Ennek az állapotnak a fenntartása mára már
lehetetlenné vált. Én köszönöm Eleknek a hétvégére nyújtott rendkívüli segítséget, ahogy
mindannyiónk részére biztosította a folyamatos ügyeleti ellátást. Én a hat hónapos megbízást
javaslom.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Ahogy polgármester úr említette 100.000 forinttal emelkedne meg összesen az
önkormányzatok hozzájárulása. Ezt három egyenlő részre osztván kell majd befizetnünk.
Ezzel egyetértetek?
Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök, Lőkösháza polgármester)
Én, mint legkisebb település azt mondom, hogy így rendben van, mert a feladatellátás
folyamatossága a legfontosabb. Majd egy új szerződés megkötésénél jó lenne, ha megint
lakosságszám arányosan lenne a hozzájárulás kiszámolva, de most ebben a helyzetben
elfogadom.
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Társulás 2014. augusztus 19. napjától a Békés-Medical
Kft.-ét 6 hónapra bízza meg a központi orvosi ügyelet ellátására a vis major helyzet és az
önkormányzati választásokra való tekintettel vállalva, hogy a havi önkormányzati hozzájárulás
100.000 forinttal megemelkedik, mely összeget Elek Város, Kétegyháza Nagyközség és
Lőkösháza Község három egyenlő arányban fizet meg. Az októberi választásokat követően az
újonnan megalakuló Társulási Tanács a központi orvosi ügyelettel kapcsolatban közbeszerzési
eljárást folytat le, kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
42/2014.(VIII.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2014. augusztus 19.
napjától a Békés-Medical Kft-ét 6 hónapra bízza meg a központi orvosi ügyelet ellátására a
vis major helyzet és az önkormányzati választásokra való tekintettel vállalva, hogy a havi
önkormányzati hozzájárulás 100.000 forinttal megemelkedik, mely összeget Elek Város,
Kétegyháza Nagyközség és Lőkösháza Község három egyenlő arányban fizet meg. Az
októberi választásokat követően az újonnan megalakuló Társulási Tanácsnak a központi
orvosi ügyelettel kapcsolatban közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. A Társulási Tanács
felhatalmazza az Elnököt a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Kalcsó Istvánné - Társulás alelnöke
Dr. Görgényi Ernő - elnök
Pluhár László – Elek polgármester
Szűcsné Gergely Györgyi – Lőkösháza polgármester
Határidő: értelem szerint
Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
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Szavazzunk. Aki elfogadja, hogy a Társulás a Békés-Medical Kft. részére havonta 1.261.945.Ft önkormányzati hozzájárulást fizet. 2014. augusztus 19-től 2014. augusztus 31. napjáig az
augusztus hónapban befizetett összegen felül településenként 13.979.- forint kerül még
befizetésre - egy új megállapodás alapján a települések 2014. augusztus 31. napjáig átutalják a
Társulás számlaszámára. Ezt követően 2014. szeptember 1-től 2015. január 31-ig
megállapodás értelmében - Elek Város, Kétegyháza Nagyközség, Lőkösháza Község a
központi ügyeleti ellátás finanszírozását az alábbi bontásban fizetik meg:
Elek:
480.171.- Ft
Kétegyháza: 433.882.- Ft
Lökösháza:
347.892.- Ft
Február 1-től február 19-ig – megállapodás alapján - a teljes összeg időarányos részét utalják
át a települések az alábbi bontásban:
Elek:
325.830.- Ft
Kétegyháza: 236.070.- Ft
Lökösháza:
294.420.- Ft
Ezen átutalásokat az önkormányzatok minden hónap 14. napjáig a Társulás részére teljesítik,
kérem, kézfelnyújtással szavazza meg. Tartózkodik? Ellene?
Megállapítom, hogy a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 3
igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
43/2014.(VIII.19.) sz. Többcélú Társulási határozat:
A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, a Békés-Medical Kft.
részére havonta 1.261.945.- Ft önkormányzati hozzájárulást fizet. 2014. augusztus 19-től
2014. augusztus 31. napjáig az augusztus hónapban befizetett összegen felül településenként
13.979.- forint kerül még befizetésre - egy új megállapodás alapján a települések 2014.
augusztus 31. napjáig átutalják a Társulás számlaszámára. Ezt követően 2014. szeptember 1től 2015. január 31-ig megállapodás értelmében - Elek Város, Kétegyháza Nagyközség,
Lőkösháza Község a központi ügyeleti ellátás finanszírozását az alábbi bontásban fizetik meg:
Elek:
480.171.- Ft
Kétegyháza: 433.882.- Ft
Lökösháza:
347.892.- Ft
Február 1-től február 19-ig – megállapodás alapján - a teljes összeg időarányos részét utalják
át a települések az alábbi bontásban:
Elek:
325.830.- Ft
Kétegyháza: 236.070.- Ft
Lökösháza:
294.420.- Ft
Ezen átutalásokat az önkormányzatok minden hónap 14. napjáig a Társulás részére teljesítik.
A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a településekkel a módosított
megállapodásokat aláírja.
Felelős: Kalcsó Istvánné - Társulás alelnöke
Dr. Görgényi Ernő - elnök
Pluhár László – Elek polgármester
Szűcsné Gergely Györgyi – Lőkösháza polgármester
Határidő: értelem szerint
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Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Megköszönöm Elek Városának, alpolgármester asszonynak a koordinálás érdekében tett
munkáját, hogy ilyen gyorsan megoldás születhessen a jövőre vonatkozóan is.
Mindenféleképen csak köszönettel tartozunk, hiszen folyamatosan tájékoztattatok, de a nagy
munkát ti bonyolítottátok le. Az egyeztetéseket ti folytattátok le.

Szűcsné Gergely Györgyi (P.B. elnök, Lőkösháza polgármester)
Van-e technikai értelemben teendőnk, mivel a szolgáltató változott? Mivel mindannyiunkat
érint, nem kellene-e megfontolni, hogy a lakossággal, egy egységes kommunikációval
közöljük a változást?
Megegyeznek a település vezetők, hogy egységes formában tájékoztatják a lakosságot. Egy
tájékoztató kisfilmet is levetítenek a településeken.

I.

Bejelentések:

Kalcsó Istvánné (Társulás alelnöke, Kétegyháza polgármester)
Van – e még valakinek bejelenteni valója? Ha nem, köszönöm a megjelenést. A mai nyílt
társulási tanácsülést ezennel bezárom.

Elek, 2014. augusztus 19.

--------------------------------------Kalcsó Istvánné alelnök

------------------------------------------Pluhár László jkv. hitelesítő
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