Mezőhegyes Város Képviselő-testülete
Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22. 5820
16/R/2013.
Jegyzőkönyv
Készült: Mezőhegyes Város Képviselő-testülete 2013. június 27-én – 900 órai kezdettel – a
Centrál épület Gluzek Gyula tanácskozótermében megtartott rendkívüli nyílt üléséről.
Az ülésen megjelentek: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester, Mitykó Zsolt
alpolgármester, Veres Zoltán alpolgármester, Csomós Zsuzsanna, Krcsméri Tibor képviselők
Távolmaradását bejelentette: Jeszenka Zoltán és Rajos István képviselők
Távol: Magyar Tibor és Tarkó Gábor képviselők
Tanácskozási joggal megjelentek: Hupucziné Győrki Julianna jegyző, Szentmihályi Ferenc
aljegyző, Dr. Piriczky Béla ügyvezető, Sani-Med Kft., Kovács Ferenc Dél-Kelet
Magyarországi Különleges Mentőszolgálat Kiemelten Közhasznú Egyesület elnöke, dr.
Szabados Éva titkárságvezető
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a
testületi ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 5 fővel
határozatképes. Jeszenka Zoltán, Magyar Tibor, Rajos István, és Tarkó Gábor képviselő urak
nem tudnak jelen lenni az ülésen. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az alábbi napirendek
megvitatására:
1. Munkabérhitel futamidejének meghosszabbítása
2. Ügyeleti ellátás biztosításáról, elsősegélynyújtó hely létesítéséről
3. A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsába képviseletre jogosultak
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki a javasolt napirendekkel egyetért,
kézfelnyújtással szavazzon.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javasolt napirendeket
elfogadta.
1. napirendi téma: Munkabérhitel futamidejének meghosszabbítása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a munkabérhitel
tárgyában készült előterjesztést.
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.)
A pénzintézetek elzárkóztak az újabb hitelszerződések megkötésétől a kormány által részükre
kirótt többletadó terhek miatt. Az OTP Bank Nyrt. továbbra is nyitott az egyes
önkormányzatok felé, tudomása szerint Mezőhegyes a kivételek közé tartozik. 2013. június
26-án a reggeli órákban megérkezett a pénzintézet pozitív nyilatkozata, engedélye, az azt
megelőző nap tartott soros testületi ülésen erről még nem volt tudomásuk. Többek között
ezért is került sor a mai rendkívüli ülés összehívására. Felkéri Garamvölgyi Lászlóné
pénzügyi csoportvezetőt, tájékoztassa a testületet a munkabérhitellel kapcsolatosan.
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Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A munkabérhitel szerződés 2013. július 1.
napjától 2013. szeptember 20. napjáig terjedő időszakra szólna. Szeptember 20-át követően új
alapokra helyeződne a likvid hitel további elbírálása, folyamata. Vélhetően egy
adósságmegújító célhitel lépne be, amely részletszabályainak kidolgozása folyamatban van. A
célhitel a jelenlegi likvid hitel éven túli futamidejű megfizetését biztosítaná. A
részletszabályok ismeretében tájékoztatják a képviselő-testületet, hogy milyen megoldási
módozatok jöhetnek számításba. A munkabérhitelt az önkormányzat minden hónap első
napjaiban felveszi, és azt a hónap végéig vissza kell törlesztenie, e kötelezettségnek az
önkormányzat idáig minden alkalommal eleget tudott tenni. Az eddigi 30 millió forintos
hitelkeret csökken 15 millió forintra. A további, még szükséges 2,5 millió forintot kell pótolni
valamilyen formában. Az önkormányzat folyamatos likviditási gondokkal küzd, a nyári
időszakban a legkritikusabb a helyzet, mivel sem júliusban, sem augusztusban nem
számíthatnak nagyobb bevételre, továbbá ezekben a hónapokban a csökkentett finanszírozást
kapja az önkormányzat. A második félévi adóbefizetéssel, a teljes összegű központi
támogatással remélhetőleg szeptemberre valamennyire rendeződik a probléma, a szállítói
tartozások kiegyenlítésére az adóbevétel jelenthet nagyobb forráslehetőséget.
Veres Zoltán alpolgármester: A likviditásra vonatkozó adatokról nincs információja. Kéri,
annak érdekében, hogy tisztában legyenek az éppen aktuális likviditásról, szolgáltassanak
adatot.
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: A likviditásra vonatkozó adatok minden
hónapban megküldésre kerülnek a Pénzügyi Bizottság részére.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, hogy az adatokat küldjék meg az
alpolgármesterek részére is.
Veres Zoltán alpolgármester: Azok között szerepel az aktuális készpénzállomány is?
Garamvölgyi Lászlóné pénzügyi csoportvezető: Nem. Jelenleg az önkormányzat
bankszámla egyenlege mínuszos, a folyószámla hitelkeret 2013. június 30-áig 90 millió forint,
az adósságkonszolidációval 50.526.000,- Ft törlesztésre kerül, a folyószámla hitelkeret ezáltal
csökkenni fog július 1-jétől 39.374.000,- Ft-ra. A 40 %-os adósságkonszolidáció azt
eredményezte, hogy több mint 50 millió forint visszafizetésétől mentesül az önkormányzat.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Simonka György országgyűlési képviselő
úrnak e-mailen folyamatosan jelzi a felmerülő problémákat, kéri a közreműködését. Továbbra
is szeretettel várja a képviselő urat személyes megbeszélésre. Rendkívül nagy segítség volna,
ha közreműködne, hogy az önkormányzat kiegészítő állami támogatásban részesüljön.
Kéri, akinek a munkabérhitellel kapcsolatosan kérdése, észrevétele van, azt tegye meg.
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület hagyja
jóvá az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt DélAlföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától 2013. július hó 1-jétől 2013. szeptember hó 20-áig
terjedő futamidőre 15 millió Ft összegű munkabérhitel szerződés megkötését, kézfelnyújtással
jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
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254/2013. (VI.27.) Kt. sz. határozat
Munkabérhitel futamidejének meghosszabbítása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat működőképességének
biztosítása érdekében az OTP Bank Nyrt Dél-Alföldi Régió Békéscsabai Igazgatóságától –
mint számlavezető pénzintézettől – 2013. július hó 1. napjától 2013. szeptember hó 20.
napjáig terjedő futamidőre 15.000.000,- Ft összegű munkabérhitel szerződés megkötését.
Az Önkormányzat vállalja, hogy a Hitelt, kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes
futamideje alatt költségvetésébe beépíti. Az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi
intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra
kerülő valamennyi fizetési számlájára, (beleértve a pénzforgalmi bankszámlát és az egyéb
számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást
biztosít.
Az Önkormányzat kötelezettségei teljesítéseként az OTP Bank Nyrt-re engedményezi
Mezőhegyes Város Önkormányzatának általános működési és ágazati feladatai támogatás
valamint egyéb támogatás (együtt: Központi támogatások) jogcímű követeléseit, valamint az
átengedett gépjárműadóból és a helyi adókból származó bevételeit.
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel tőkerész és járulékainak megfizetésére.
Az Önkormányzat a hitel további fedezetét az alábbi ingatlanokra alapított keretbiztosítéki
jelzálog terhére biztosítja:
a.) Mezőhegyes Város Önkormányzata a hitel fedezetét az alábbi táblázatban összesített
ingatlanokra alapított 85.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálog terhére biztosítja.
(Bejegyző határozat: 37076/2009.07.30.)
Forgalomképes ingatlanok
Helyrajzi
Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
szám
címe
1. Szántó
780/5
Mezőhegyes, Hársfa utca
2. Szántó
780/6
Mezőhegyes, Battonyai utca
3. Szántó
093/4
Mezőhegyes,
b.) Mezőhegyes Város Önkormányzata a hitel fedezetét az alábbi táblázatban szereplő ingatlanra
alapított 150.000.000,-Ft összegű keretbiztosítéki jelzálog terhére biztosítja. (Bejegyző határozat:
32684/2/2010.04.07)
No.
Forgalomképes ingatlan
Helyrajzi
Forgalomképes ingatlan
megnevezése
szám
címe
1. Épület
850/1
Mezőhegyes, Hild J.u.2.
c.) Mezőhegyes Város Önkormányzata a hitel fedezetét az alábbi táblázatban összesített ingatlanokra
alapított 200.000.000,- Ft összegű keretbiztosítéki jelzálog terhére biztosítja.
No.
Forgalomképes ingatlanok
Helyrajzi
Forgalomképes ingatlanok
megnevezése
szám
címe
1. Sporttelep
151/1
Mezőhegyes, Posta utca 18.
2. Lakóház, udvar, gazdasági épület
692/7
Mezőhegyes, Kiskatonák tere 7.
3. Lakóház, udvar, gazdasági épület
631
Mezőhegyes, Posta utca 39.
4. Egyéb épület
4/3
Mezőhegyes, Petőfi sétány
5. Általános iskola épülete
649
Mezőhegyes, Kórház u.24.
6. Gazdasági épület, udvar
708/1
Mezőhegyes, Szent György tér
7. Szántó
806/1
Mezőhegyes, Battonyai utca
8. Lakóház,udvar,gazdasági épület
821
Mezőhegyes, Kossuth u.39.
9. Kert és szántó
835/4
Mezőhegyes, Kossuth u.
10. Lakás
843/A/1
Mezőhegyes, Kossuth utca 17.
11. Lakás
843/A/2
Mezőhegyes, Kossuth utca 17.
12. Lakás
843/A/3
Mezőhegyes, Kossuth utca 17.
13. Lakás
843/A/4
Mezőhegyes, Kossuth utca 17.
14. Kert
836/1
Mezőhegyes, Kossuth u.
15. Lakóház, udvar
863/1
Mezőhegyes, Kozma F. utca 10.
No.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Beépítetlen terület
Lakóház, udvar, gazd. épület
Lakás
Lakás
Lakás
Lakás
Lakás
Erdő, strandfürdő, legelő
Szántó
Szántó
Szemétlerakótelep, szántó

863/2
887/2
903/A/1
903/A/2
903/A/3
903/A/5
903/A/6
907
0355/5
0445/34
0647/10

Mezőhegyes, Kozma F. utca
Mezőhegyes, Kozma F.utca 3-1
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
Mezőhegyes, Kossuth utca 9.
Mezőhegyes, Kozma F.utca 3-1
Mezőhegyes, 73.major
Mezőhegyes,
Mezőhegyes,

A Képviselő-testület az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti
szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: 2013. június 28.
2. napirendi téma: Ügyeleti ellátás biztosításáról, elsősegélynyújtó hely létesítéséről
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az orvosi ügyelettel kapcsolatos újabb
információk miatt kérte a Sani-Med Kft. ügyvezetőjét, dr. Piriczky Béla urat, valamint
Kovács Ferenc urat, a Dél-Kelet Magyarországi Különleges Mentőszolgálat Kiemelten
Közhasznú Egyesület elnökét, vegyenek részt a testületi ülésen. Az orvosi ügyelettel
kapcsolatosan aggályok merültek fel már a két nappal ezelőtti testületi ülésen is. Reméli, az
ülésen minden kérdés tisztázásra kerül. Két határozati javaslattal él: az első értelmében
Mezőhegyesen elsősegélynyújtó helyet létesítenének, amelynek működtetésére a fent említett
Egyesülettel kötnének megállapodást. A másik a korábban hozott testületi döntés módosítása,
amely szerint az orvosi ügyeleti ellátást az Orosházi Kistérségi Többcélú Társulás központi
orvosi ügyeleti rendszerén belül biztosítanák, és annak megszervezésével a Sani- Med Kft-t
bíznák meg. Felkéri dr. Piriczky Béla ügyvezető urat, tájékoztassa a testületet.
Dr. Piriczky Béla, a Sani-Med Kft. ügyvezetője: Köszönti a jelenlévőket. Köszöni a
meghívást. A Kft. ajánlata Mezőhegyes város központi orvosi ügyeletbe történő integrálására
irányul, amelyben szerepel az elsősegélynyújtó hely létesítése. 2010. évben bekövetkezett
jogszabályváltozásig a sürgősségi ellátóhely létesítéséhez az ÁNTSZ adott engedélyt, a Kft.
ennek megfelelően működött már évek óta, több településen is kihelyezett sürgősségi
ellátóhelyként. Tekintettel arra, hogy igény van rá, igyekeznek fenntartani a korábbi
ellátóhelyeket. Mezőhegyes esetében az orvosi ügyelet ellátására legoptimálisabb megoldás
az elsősegélynyújtó hely létesítése. Ezt az elsősegélynyújtó helyet a már említett Közhasznú
Egyesület működtetné, tulajdonképpen a Sani-Med Kft., azonban csak ebben a formában
működhet, mivel így nem minősül egészségügyi tevékenységnek, ezért nincs szükség ÁNTSZ
engedélyre. Mezőhegyes a tótkomlósi központi orvosi ügyelethez integrálódik, hétvégén
szakember látja el helyben a feladatokat, orvos Tótkomlóson lesz, Mezőhegyesen sürgősségi
betegellátásban jártas szakember, mentőtiszt, vagy magasan képzett mentőápoló, vagy
egyetemi végzettséggel rendelkező diplomás ápoló lesz hétvégén. Mivel a Sani-Med Kft.
gazdasági társaságként nem végezheti ezt a tevékenységet, azt a Közhasznú Egyesület láthatja
el, és Ő ezt a szolgáltatást térítésmentesen biztosítja, a Kft. és az Egyesület közötti
megállapodás alapján.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Kft. – jogszabályváltozás ellenére – így
tudja megoldani azt, hogy ne csak a központokban biztosítson egészségügyi szolgáltatás, ami
az egyes településeken az elsősegélynyújtásig terjed?
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Dr. Piriczky Béla, a Sani-Med Kft. ügyvezetője: Medgyesegyházán egy éve működik ebben
a formában az ügyeleti ellátás. Az önkormányzat elsősegélynyújtó helyet hoz létre, és
megbízza az Egyesületet annak működtetésére. A Kft. szerződést kötött az Egyesülettel, a Kft.
finanszírozza a működtetést, így az önkormányzatnak semmiféle anyagi kötelezettsége nincs
az Egyesület felé. A megyében további 5 településen működik így az elsősegélynyújtó hely.
Kovács Ferenc, a Dél-Kelet Magyarországi Különleges Mentőszolgálat Kiemelten
Közhasznú Egyesület elnöke: Az elsősegélynyújtó hely lényege, hogy a közelben legyen
egy olyan szakember, aki meg tudja kezdeni az ellátást, elsősegélynyújtást, amíg az orvos
meg nem érkezik. Fontosnak tartották az elsősegélynyújtó hely létesítését Mezőhegyesen, arra
tekintettel, hogy lecsökkentsék azt az időtényezőt, ami a központtól a településre, leginkább a
majorokba történő kijutást jelentené. Ez nem jelenti azt, hogy hétvégén nincs orvos. Riasztás
esetén kimegy a beteghez az elsősegélynyújtó, vele párhuzamosan pedig megy az orvos is
Tótkomlósról.
Dr. Piriczky Béla, a Sani-Med Kft. ügyvezetője: Korábban, míg háziorvos látta el az
ügyeleti feladatokat, jelzés esetén a háziorvos a mentőszolgálatot hívta. Az Ő kompetenciája
csak egy bizonyos szintig terjed, a sürgősségi ellátásban a jártasságot a mentőtiszt tudja
biztosítani. Hétvégén a településen mentőtiszt lesz, teljes felszereléssel, azzal, ami az
esetkocsiban is van. A mentőtiszt mellett állandó jelleggel gépkocsivezető van, felszerelt
gépjárművel. Azt az ellátást, amelyet egy ügyeletes orvos biztosítani tud, azt maximálisan
tudja biztosítani a mentőtiszt is. A lakosság biztonsága érdekében állították fel ezt a rendszert.
Körülbelül 10 éve működik ez a rendszer kifogástalanul, panaszmentesen, a legmagasabb
szakmai színvonalon több településen.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Mezőhegyesen eddig az ügyeleti ellátás más
formában működött, mint az ország többi településén. Több mint 40 éve háziorvosok látják el
az ügyeleti feladatokat. Az emberek megszokták, minden esetben a háziorvos ment ki a
beteghez elsőnek. Az új ügyeleti ellátással kapcsolatosan a lakosság részéről várhatóan
lesznek problémák, ennek kezelésére kívánnak felkészülni. Dr. Szegvári Péter háziorvos
testületi ülést tájékoztatta az ügyeleti ellátás normál rendszeréről, arról, hogy normál esetben
mit várhat el a beteg, vagy az ellátásra szoruló az ügyelet alatt. Az elsősegélynyújtó hely
jogszabályszerűen csak az egyesületen keresztül működtethető.
Dr. Piriczky Béla, a Sani-Med Kft. ügyvezetője: Jogszabály nem teszi lehetővé, hogy az
elsősegélynyújtó helyet a Kft. működtesse, ezért van szükség az egyesület bevonására. Az
eredeti javaslatukhoz képest, az ellátásra vonatkozó feltételek nem változtak.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Az Orosházi Kistérségi Többcélú Társulás
jelezte, hogy az önkormányzat fejezze ki szándékát arra vonatkozóan, hogy a társulás keretén
belül működő ellátást kívánja igénybe venni. Ennek nem feltétele annak, hogy az
önkormányzat belépjen a társulásba, tehát nem lesz annak tagja.
Csomós Zsuzsanna képviselő: Nem ért egyet az új ügyeleti rendszerrel, a korábbi évek jól
bevált rendszerét nem szabadna megváltoztatni. Nyugtalanítja az új ügyeleti rendszer. Az
Egyesület tisztában van-e Mezőhegyes adottságaival, ismerik-e a majorokat, rendelkeznek-e
helyismerettel? Probléma esetén időben oda találnak a beteghez?
Dr. Piriczky Béla, a Sani-Med Kft. ügyvezetője: A 104-es számon hívható mentőszolgálat
sem rendelkezik országosan kiterjedő helyismerettel.
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Csomós Zsuzsanna képviselő: Számára teljes mértékben átláthatatlan az orvosi ügyeleti
rendszer. Egyetért a polgármester asszony által elmondottakkal abban, hogy Mezőhegyesen
régóta a háziorvosok látják el ezt a feladatot, a nap minden egyes szakában négy orvos is
rendelkezésre állt, probléma esetén azonnali ellátást kaptak. Az megnyugtató, hogy az Idősek
Otthonában kijelölt elsősegélynyújtó helyen szakember áll készenlétben, aki felismeri a
felmerülő problémát. A képviselő-testületet terheli a felelősség, rajta kérik számon, ha a
lakosság nem lesz megelégedve a szolgáltatással, azzal indokolva, hogy megváltoztatták azt,
ami eddig jól működött.
Veres Zoltán alpolgármester: A testület feladata, hogy megértessék a lakossággal az új
rendszer lényegét. Nagy változás előtt állnak, de tudomásul kell venniük, hogy a régi
rendszert már nem lehet tovább működtetni. Sajnálatos módon Várkonyi doktor úr elhunyt, a
két háziorvos a jövőben nem képes ellátni az ügyeletet, így megoldást kellett találniuk.
Valószínű, hogy a lakosság a polgármestert, a testületet fogja felelősségre vonni, ha az új
ügyeleti ellátással nem lesznek megelégedve. Az országban 300 betöltetlen háziorvosi praxis
van, rendkívül nehéz új orvost találni. Valamilyen formában meg kell oldani a lakosság
ellátását. Mezőhegyes lakossága számára egy teljesen új helyzet áll elő, de arra tekintettel,
hogy az országban ez a rendszer már évek óta jól működik, úgy meg kell szokniuk ezt az új
helyzetet. Az elsősegélynyújtó helyen lévő szakember akár a háziorvosnál is magasabb
intézkedési jogkörrel rendelkezik?
Dr. Piriczky Béla, a Sani-Med Kft. ügyvezetője: Ez így igaz. Megérti a képviselő asszony
aggályait. Hasonló problémával állt szemben 10 évvel ezelőtt azon a településen is, ahol
hasonló formában működött korábban az ügyeleti ellátás rendszere, fél évig rendkívül
szkeptikusak voltak a lakosok. Megnyugtatásként elmondja, hogy semmiféle probléma nincs,
pozitív a lakosság visszajelzése. Azok a szakemberek, akik ügyeleti feladatokat látnak el, a
sürgősségi feladatra vannak speciálisan kiképezve. A szakmai színvonalat figyelembe véve –
véleménye szerint – nincs visszalépés. Sürgősségi betegellátás tekintetében az ügyeletet ellátó
szakember sokkal többet tud nyújtani, mint az orvos. Közel 20 éve látnak el ügyeleti
feladatokat a megyében minden gond nélkül.
Mitykó Zsolt alpolgármester: Az önkormányzat feladata a lakosság orvosi ellátásának
biztosítása. Lényeges a lakosság minél szélesebb körű tájékoztatása az ügyelet
elérhetőségéről, a rendszer működéséről. Fontos, hogy a lakosság tudja, mire számítson
probléma esetén.
Dr. Piriczky Béla, a Sani-Med Kft. ügyvezetője: Az elsősegélynyújtó hely működéséről,
elérhetőségéről az önkormányzat tájékoztatja a lakosságot.
Kovács Ferenc, a Dél-Kelet Magyarországi Különleges Mentőszolgálat Kiemelten
Közhasznú Egyesület elnöke: Az elsősegélynyújtó helyen szakember áll rendelkezésre,
továbbá egy gépjárművezető. Szeretnék, ha a gépjárművezető helyi személy lenne, aki
rendelkezik megfelelő helyismerettel, ebben kérik az önkormányzat segítségét.
Veres Zoltán alpolgármester: Az új ügyeleti rendszer jelent-e többletköltséget az
önkormányzat számára?
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A Sani-Med Kft. szerződésben áll az
Egyesülettel, így a Kft. finanszírozza az egyesület szolgáltatását, az önkormányzatnak az
elsősegélynyújtó hely működtetése nem jelent többletköltséget. Kéri, akinek további kérdése
6

van az orvosi ügyelettel kapcsolatosan, azt tegye meg. Mivel további kérdés nem volt, kéri,
aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület létesítsen elsősegélynyújtó helyet a Mezőhegyes,
Kossuth u. 20. szám alatti ingatlanában, annak működtetésére kössön megállapodást a DélKelet Magyarországi Különleges Mentőszolgálat Kiemelten Közhasznú Egyesülettel, aki a
feladatot térítésmentesen látja el, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
255/2013. (VI. 27.) kt. sz. határozat
Elsősegélynyújtó hely létesítéséről
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a lakosság nagyobb biztonsága és az esélyegyenlőség
biztosítása érdekében elsősegélynyújtó helyet létesít a Mezőhegyes, Kossuth u. 20. szám alatti
ingatlanában, mely 2013. július 1-jén kezdi meg tevékenységét.
Az elsősegélyhely működtetésére megállapodást köt a Dél-Kelet Magyarországi Különleges
Mentőszolgálat Kiemelten Közhasznú Egyesülettel (5630 Békés, Szarvasi út 6., képviseli:
Kovács Ferenc elnök), ki a feladatot karitatív tevékenységként, térítésmentesen látja el.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: - a határozat továbbítására: 2013. június 27.
- a megállapodás aláírására: 2013. június 28.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a képviselőtestület az orvosi ügyeleti ellátást 2013. július 1-jétől az Orosházi Kistérségi Többcélú
Társulás központi orvosi ügyeleti rendszerén belül biztosítsa, és ennek megfelelően módosítsa
a 201/2013.(V.28.) Kt. sz. határozatát, kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
256/2013. (VI. 27.) kt. sz. határozat
Ügyeleti ellátás biztosításáról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a 201/2013.(V.28.) Kt. sz. határozatát – melyben a
központi orvosi ügyelet ellátásáról döntött – az alábbiak szerint módosítja:
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete azon szándékát, miszerint az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az önkormányzat kötelező
egészségügyi alapellátási feladatai körébe tartozó alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást
2013. július 1-jétől az Orosházi Kistérségi Többcélú Társulás központi orvosi ügyeleti
rendszerén belül kívánja biztosítani Mezőhegyes Város közigazgatási területén, annak
megszervezésével a SANI-MED Kft-t (képviseli: Dr. Piriczky Béla ügyvezető, 5665
Pusztaottlaka, Felszabadulás u. 10.) bízza meg.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására legkésőbb az Orosházi Kistérség
Többcélú Társulás döntését követően 2013. június 28-ig.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: - a határozat továbbítására: 2013. június 27.
- a megállapodás aláírására: 2013. június 28.
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3. napirendi téma: A Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Tanácsába képviseletre
jogosultak delegálása
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: A testület tagjai megkapták a Dél-Békési
Kistérség Többcélú Társulás Tanácsába képviseletre jogosultak delegálásáról szóló
előterjesztést. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellé csatolva.) 2013. június 25-ei ülésén a
testület a 232/2013.(VI.25.) Kt. sz. határozatával döntött arról, hogy 2014. január 1-jével kilép
a Társulásból. Ettől függetlenül szükséges a társulás tanácsába képviseletre jogosultakat
delegálni, mivel az önkormányzat 2013. december 31-éig még tagja marad annak. A
javaslatnak megfelelően a település képviseletére a polgármester, akadályoztatása esetén az
alpolgármesterek lennének jogosultak a település ügyében eljárni. Kéri, akinek kérdése,
észrevétele van, azt tegye meg. Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kéri, aki egyetért azzal,
hogy a képviselő-testület a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa
ülésén a település képviseletére Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármestert, akadályoztatása
esetén Mitykó Zsolt alpolgármestert vagy Veres Zoltán alpolgármestert bízza meg,
kézfelnyújtással jelezze.
A képviselő-testület 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta,
és az alábbi határozatot hozta. A határozatot a polgármester kihirdette:
257/2013. (VI. 27.) kt. sz. határozat
Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Tanácsába tagok delegálása
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsa ülésén a település képviseletére Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármestert,
akadályoztatása esetén Mitykó Zsolt vagy Veres Zoltán alpolgármestereket bízza meg.
Felelős: Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester
Határidő: azonnal
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet polgármester: Kéri, akinek a rendkívüli testületi ülés
keretében bejelentenivalója van, azt tegye meg. Mivel bejelentést nem tettek a jelenlévők,
jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte Csomós Zsuzsanna és Krcsméri Tibor képviselőket.
Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést – 945 órakor – berekesztette.
K.m.f.
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Csomós Zsuzsanna
Krcsméri Tibor
képviselő
képviselő
jegyzőkönyv-hitelesítők
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