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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017.január 16-án  megtartott  üléséről. 
 
Ülés helye:  Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme 

Kiskunhalas Hősök tere 1.   
 
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív alapján 
 
Fülöp Róbert elnök: 
Köszönti a megjelenteket majd megállapítja, hogy jelen van 7 fő,  a Halasi Többcélú 
Kistérségi Társulás határozatképes.  
Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Darányi Lilit.  
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Brassó Imre Albertet Harkakötöny polgármesterét. 
 
A jelenlévő polgármesterek a javaslattal 7 igen /egyhangú/ szavazattal egyetértenek és 
elfogadják Brassó Imre Albert személyét a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

Elmondja, hogy az új meghívó második napirendi pontjaként szereplő Központi Orvosi 
Ügyelet hozzájárulás 2017. évi összegének megállapításáról szóló előterjesztést leveszi 
napirendről, mivel arról társulási szinten nem tudnak dönteni. Az egyebek napirendi pontban 
fognak tájékoztatást kapni a tagok, erről az előterjesztésről. 
  
Javaslatot tesz a napirendre, melyet a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai 7 igen 
/egyhangú/ szavazattal az alábbiak szerint elfogadnak.  
 
 
N A P I R E N D :  
 

1. A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi munkaterve 
2. Egyebek 

 
 

1. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 
 
Napirend tárgya: A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi munkaterve 
 
Fülöp Róbert: 
Kérdezi Csendes Ildikót az előterjesztés készítőjét, szeretné-e kiegészíteni valamivel. 
 
Csendes Ildikó: 
Nincs kiegészíteni valója. 
 
Kispál István: 
Ismerteti a bizottság határozatát, miszerint 8 igen /egyhangú/ szavazattal a határozati 
javaslatot elfogadásra ajánlja a Társulási Tanácsnak. 
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Fülöp Róbert: 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a kérdést.  
 
Szavazás:  
A jelenlévő polgármesterek a javaslatot elfogadják, és 7 igen /egyhangú/ szavazattal 
meghozzák az alábbi határozatokat: 
 
1/2017.HTKT hat. 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi munkaterve 

 
H a t á r o z a t 

 
A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a mellékletben foglaltak szerint 
elfogadja a 2017. évi munkatervet. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fülöp Róbert elnök 
Értesül: Tagönkormányzatok 
 Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
         
Ezt a határozatot a Határozatok Tárába a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Tanácsának 1/2017 HTKT hat. (01.16.) sz. határozataként be kell vezetni.  
 
 

2. NAPIRENDI PONT TÁRGYALÁSA 

Napirend tárgya: Egyebek 

Simon István: 
Elmondja, hogy bár az orvosi ügyelet kikerült a társulásból, de hét település továbbra is 
vállalta és együttműködően látja el a központi felnőtt- és gyermekorvosi ügyeletet. Ennek 
kapcsán az első időszakban saját módon szervezték az ügyeleti feladat ellátását, majd külső 
szolgáltató megbízásával egy évig az Emergency Service Kft. látta el ezt a feladatot, de mivel 
lejárt a határidő, illetve le fog járni a határidő február 28-cal ezért szükséges, hogy időben el 
tudják indítani, illetve folytatni az ügyeleti feladatok ellátását, szükséges volt elindítani egy 
közbeszerzést. Az Emergency Service Kft. mint külső szolgáltató beszámolt 2016-ban az 
ügyeleti feladatok ellátásáról és már jelezte, hogy a jogszabály változások kapcsán, ami 
érintette a finanszírozás kérdését, amennyiben lesz következő kör, nem tudja az összegből 
kigazdálkodni az ügyelet ellátását. Elmondja, hogy meghirdették a közbeszerzési eljárást és 
egyetlen egy jelentkező volt az Emergency Service Kft. A pályázatban egy becsült költséggel 
számolva 1.800.000 Ft-ra hirdették meg az ügyeleti feladatok ellátását havi lebontásban. A 
beérkezett ajánlat viszont 1.928.000 Ft/hó volt. A pályázat írója gazdasági szempontból is 
átnézte és erre Kiskunhalas Város Képviselő-testülete is rábólintott, hogy elfogadható az 
1.928.000 Ft/hó összeg, ami az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozásán túl a 
kiegészítést jelenti. Ez azt jelenti, hogy a korábbi tagi befizetés nem lesz elegendő, így 70 Ft-
tal szükséges megemelni a hozzájárulás összegét, ami lakosonként/fő/év járulunk hozzá ehhez 
a költséghez. Így az összeget 615 ft/fő/év kell meghatározni, 30 hónapra szól ez a 
megállapodás. 
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Brassó Imre Albert 
Kérdezné, hogy mi okozza az emelkedést. 
 
Fülöp Róbert 
Növekedtek a bérek. 
 
Nagy Ferenc 
Véleménye, hogy ilyen mértékben nem emelkedtek a bérek, szerinte ez egy kényszer vágány, 
hiszen nincsen más szolgáltató, aki pályázna, nincs verseny. 
 
Simon István 
Elmondja, hogy az Emergency nem tudhatta, hogy ő lesz a befutó, mert több ajánlat is 
beérkezett, de menet közben valamiért lemorzsolódtak. Azt gondolja, hogy az arányokat 
tekintve, nyilvánvalóan nem kevés a 70 Ft, de a feladatellátás, mint mindenki tudja, nem jön ki 
az adott összegből. 
 
Fülöp Róbert 
Jegyzőasszonyt kérdezi, hogy kell-e a társulásnak itt határozatot hozni valamiből. Vagy a 
testületeknek kell külön-külön. 
 
Komlósné Dr. Fekete Anikó 
Elmondja, hogy, mint társulásnak nem kell, csak a testületeknek kell külön meghozni a 
határozatukat. 
 
Mészáros Tibor 
Köszönti, a polgármestereket és megköszöni a lehetőséget, hogy bemutathatja a cégét. 
Elmondja, hogy egy új céget képvisel a neve Rezsimentor, mely arra készült, hogy családokat 
vállalkozásokat megvédjék. Ezek a családok és vállalkozások azokon a területeken működnek, 
ahol a polgármester urak élnek, illetve tagjai ezeknek a családoknak és vállalkozásoknak. A 
cég elsősorban az energiát célozta meg, áram, gáz, hogy azzal a lehetőséggel,hogy ezek 
megversenyeztethetők. Tapasztalata, hogy a lakosság és a vállalkozók nagy része ezt nem 
tudja, vagy megversenyeztette, de olyan árakat kaptak, amit nem biztos, hogy tényleg 
előnyösek részükre. Készített össze anyagot, amit szeretne kiosztani és akkor így nem rabol 
sok időt a társulástól.  
 
Fülöp Róbert: 
További megbeszélni való nem lévén, megköszöni a részvételt és az ülést befejezettnek 
nyilvánítja. 
 

K.m.f. 
 
 
         /:Fülöp Róbert:/ 
                elnök 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hitelesítő: Brassó Imre Albert 
  


