Tiszacsege Város Önkormányzata
K I V O N A T
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
89/2013.(V. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján az
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c.) pontjában
meghatározott helyi önkormányzati feladat („az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás”)
közös ellátására, központi orvosi ügyeleti szolgálat fenntartására az alábbi megállapodást
köti:
"MEGÁLLAPODÁS
Központi orvosi ügyeleti szolgálat közös szervezésére
mely létrejött
egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – székhelye: 4066
Tiszacsege, Kossuth u. 5. szám, képviseletében eljár: Szilágyi Sándor polgármester -,
másrészről Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – székhelye: 4069
Egyek, Fő u. 3. képviseletében eljár: dr. Miluczky Attila polgármester-,
harmadrészről Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – székhelye:
4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125., képviseletében eljár: Csetneki Csaba polgármester
(továbbá együtt: Önkormányzatok)
között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint:
Előzmények:
a.) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Egyek Nagyközség
Önkormányzatának Képviselő-testülete, továbbá Újszentmargita Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évben - a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8. §-a alapján társulást hoztak létre központi orvosi ügyelet közös szervezésére.
b.) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdése alapján Önkormányzatok Képviselő-

testületei felülvizsgálták a társulási megállapodást és úgy határoztak, hogy 2013.
június 30. napi hatállyal megszüntetik a társulást.
c.) A társulás megszüntetésével egyidejűleg Önkormányzatok Képviselő-testületei úgy
határoztak, hogy a központi orvosi ügyeleti szolgálatot továbbra is fenntartják és
működtetik.
1.

Önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 41. § (6) bekezdése alapján megállapodnak az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott helyi önkormányzati
feladat („az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás”) közös ellátásában, központi
orvosi ügyeleti szolgálat fenntartásával, határozatlan időtartamra.

2.

A központi orvosi ügyeleti szolgálat neve, székhelye, működési területe:
a.) neve: Tiszacsege és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat
b.) székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
c.) működési területe: Tiszacsege, Egyek és Újszentmargita települések teljes
közigazgatási területe.

3.

A központi orvosi ügyeleti szolgálat tevékenységi köre
a.) A központi orvosi ügyeleti szolgálat feladata Önkormányzatok háziorvosi és házi
gyermekorvosi (továbbiakban együtt: háziorvosi) körzeteiben a háziorvosi feladatok
munkaidőn kívüli (hétköznapi és hétvégi) ellátásának biztosítása központi orvosi
ügyeleti szolgálat közös szervezésével és finanszírozásával.
b.) A központi orvosi ügyeleti szolgálatot Tiszacsege Város Önkormányzata működteti a
862-102 számú szakfeladaton.

4.

A fenntartással járó költségek viselése
a.) Egyek és Újszentmargita települések Képviselő-testületei falhatalmazzák Tiszacsege
Város Önkormányzatát, hogy megkösse településeik lakosainak ellátására a
finanszírozási szerződést az Egészségbiztosítási Pénztárral, és ennek alapján az
ügyeleti díjat az Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül Tiszacsege Város
Önkormányzatának utalja.
b.) A központi orvosi ügyeleti szolgálat fenntartásával (működésével) járó költségek
fedezésére az Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított ügyeleti díj és amennyiben
ez nem fedezi a kiadásokat, úgy a társult önkormányzatok költségvetési
hozzájárulásai (a továbbiakban: kiegészítő hozzájárulás) szolgálnak.
c.) A központi orvosi ügyeleti szolgálat fenntartásával járó költségeket
Önkormányzatok a tárgyév január 1-jei lakosságszámuk arányában viselik.
d.) A fenntartáson felül szükségessé váló költségek (felújítás, beruházás) viselésének
arányáról Önkormányzatok Képviselő-testületei esetenként döntenek, melynek
elfogadásához Önkormányzatok Képviselő-testületei mindegyikének egyetértése
szükséges.
e.) A központi orvosi ügyeleti szolgálat költségvetésének tervezetét Tiszacsege Város
Önkormányzata készíti el, mely Önkormányzatok Képviselő-testülete részéről a
tárgyév január 31-ig elfogadásra kerül és az elfogadást követően Tiszacsege Város
Önkormányzata költségvetésébe elkülönítetten épül be.
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f.) Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy az éves
költségvetési rendeletükben kiemelt előirányzatként legalább a települések
lakosságszáma arányában kiegészítő hozzájárulást biztosítanak a finanszírozás és a
kiadások különbözetének fedezetére.
g.) A kiegészítő hozzájárulást Egyek és Újszentmargita települések önkormányzatai havi
bontásban utalják, mely az f.) pont szerinti éves kiemelt előirányzat 1/12-ed része,
legkésőbb tárgyhó 5. napjáig. Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatal Költségvetési-,
és Pénzügyi Irodája az elszámolásról negyedévente tételes kimutatást készít, melyet a
negyedévet követő hónap 30. napjáig Önkormányzatok részére tájékoztatást céljából
megküld.
Amennyiben Önkormányzatok a vállalt pénzügyi hozzájárulást nem teljesítik a
követelés felhatalmazással történő beszedési megbízás alapján érvényesíthető.
h.) Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere a költségvetési beszámolóval
egyidejűleg számot ad Önkormányzatok polgármestereinek a központi orvosi ügyelet
költségvetéséről, az ügyeleti díj és az önkormányzatok kiegészítő hozzájárulásai
felhasználásáról, és ezzel egyidejűleg a kiutalt előleg és a tényleges teljesítés
különbözetével pénzügyileg elszámol.
i.) Egyek és Újszentmargita település kérésére a kiegészítő hozzájárulás felhasználását
célszerűségi és gazdálkodási szempontból ellenőrizheti.
5.

A központi orvosi ügyeleti szolgálat
5.1. A központi orvosi ügyeleti szolgálat működésével kapcsolatos adminisztratív

feladatokat Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere látja el, Tiszacsege
Város Önkormányzati Polgármesteri Hivatala segítségével.
5.2. A központi orvosi ügyelet közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket
Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.
5.3. A központi orvosi ügyeltben foglalkoztatott orvosokkal és szakdolgozókkal
(szakasszisztens, ápoló, gépkocsivezető) és a technikai személyzettel (takarítónő)
kapcsolatos munkáltatói és megbízói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzatának
polgármestere gyakorolja.
5.4. Tiszacsege Város polgármestere köteles a 5.3. és 5.4. pontok alapján hozott
döntései előtt
Önkormányzatok polgármestereinek véleményét kikérni,
döntéseiről pedig Önkormányzatokat a polgármesterek útján tájékoztatni.
6.

A központi ügyeleti szolgálat ellenőrzése
Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere a zárszámadási rendelet
tárgyalásakor a központi orvosi ügyeleti szolgálat tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről
tételesen, írásban számol be Önkormányzatok Képviselő-testületeinek. A központi
orvosi ügyelet vezetője a polgármester beszámolójával egyidejűleg a szakmai munkáról
tájékoztatást ad.

7.

A megállapodás felmondásának szabályai
7.1. A megállapodás egyoldalú felmondása
A megállapodást egyoldalúan felmondani kizárólag a naptári év utolsó napjával
lehet. A felmondásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést a képviselő-
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testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a megállapodó
felekkel közölni.
7.2. A megállapodás év közben történő felmondása
Az év közben történő felmondás joga kizárólag a többi megállapodó fél képviselőtestületének minősített többséggel hozott, a felmondáshoz hozzájáruló döntése
esetén gyakorolható.
A felmondásról szóló – minősített többséggel hozott –
döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni
és a megállapodó felekkel közölni.
8.

Jelen megállapodás 2013. július 1. napjától érvényes.

9.

Önkormányzatok a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról
a kezdeményezés megküldéséről számított 60 napon belül döntenek.

10. Önkormányzatok jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket tárgyalásos úton

egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek 30 napon túli eredménytelensége esetén a
jogvitában bíróság dönt.

A Megállapodás a képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése
alapján, az aláírásra feljogosított polgármesterek aláírásával jön létre.
E megállapodást Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …………… KT.
számú határozatával, Egyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a …………… KT.
számú határozatával, Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete pedig a
89/2013.(V. 29.) KT. számú határozatával jóváhagyta.
Kelt: Tiszacsege, .....................................
Szilágyi Sándor
Tiszacsege Város
polgármestere

Dr. Miluczky Attila
Egyek Nagyközség
polgármestere

Csetneki Csaba
Újszentmargita Község
polgármestere”

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást aláírja.
Határidő: 2013. június 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Szilágyi Sándor sk.
polgármester

K. m. f.

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző

A kivonat másolat hiteléül:
Tiszacsege, 2013. május 29.
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
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