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Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült a Szendrő Város Önkormányzati Képviselőtestület  2013. november 21-i 
rendkívüli  n y i l v á n o s    üléséről. 
 
Az ülés helye:  Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme  
  Szendrő, Hősök tere 1.  
 
 

J e l e n  v a n n a k 
 
 
Jelen vannak: Tomorszki István polgármester, Gajdosné Tolnai Klára, Joó László, Jósvay 
István, Kalász László képviselő, Paszternák József János képviselők. 
Távolmaradását bejelentette: Hudák József alpolgármester 
Tanácskozási joggal részt vett az ülés teljes tartamán: 
dr. Istenes Ibolya jegyző 
 
Tomorszki István polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 testületi 
tagból, 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja. 
 
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja. 
 
A képviselő-testület a javaslattal 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyetért.  
 
A jóváhagyott és megtárgyalt napirendek: 
 
1./ Hozzájárulás a szendrői orvosi ügyeleti autó vásárlásához 
   előadó:  Tomorszki István polgármester 
 
2./ Indítványok, javaslatok 
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1./ N a p i r e n d 
Képviselő-testület az 1. napirend keretében a szendrői orvosi ügyelet autó vásárlásához 
történő hozzájárulást tárgyalja. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
Tomorszki István polgármester 
Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Molnár Oszkár az Edelényi Többcélú Kistérségi 
Társulás elnöke levélben fordult a tagtelepülések önkormányzataihoz és segítségüket kéri a 
szendrői orvosi ügyeleti autó cseréjével kapcsolatosan.  A levél tartalmát az alábbiak szerint 
foglalja össze:  
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása  módosított, jelenleg érvényben lévő Társulási 
Megállapodás szerint a Társulás az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a 
hétközi illetve hétvégi orvosi ügyeleti rendszer összehangolásáról, közös működtetéséről 
Szendrő város és Edelény városközpontokkal a hatályos ágazati jogszabályok figyelembe 
vételével. 
A megállapodásban részletezett szabályok szerint, a Társulás a 47/2012. (XII.13) Társulási 
Tanácsi határozattal megállapított tagdíjat a tagoktól beszedi, és az orvosi ügyeletek részére 
tovább utalja. 
Tekintettel arra, hogy a társulások normatív támogatása 2013. január 1-jétől megszűnt, 
azonban a vállalt kötelezettségek miatt szükséges a Társulás további működtetése, így a 
Társulás működtetését és egyben az orvosi ügyeletek működését a társult önkormányzatok 
biztosítják. A társulás rendelkezésre álló forrásai az esetleges többlet támogatásokat nem 
tudják fedezni így, az ügyeleti gépkocsi vásárlása az ügyeletekhez tartozó tagtelepülések 
saját forrása terhére biztosítható. 
A gépjárművek piaci forgalmi viszonyai alapján, számításaik szerint egy kb. 1.500.000.- Ft 
értékű használt személygépjármű megvásárlása a Szendrői orvosi ügyelethez tartozó 
tagtelepülések által lakosságszám arányosan kb. 97.- Ft/lakos összeget képviselne. 
97 x 15.545 fő = 1.507.865.- Ft. 
A Szendrő város központtal működő ügyelethez tartozó településeknek ezen összeget 
kellene biztosítani saját forrásból egy orvosi ügyelethez szükséges gépjármű 
megvásárlására. 
A 2013. szeptember 12-én tartott Tanács ülésen napirenden kívül felmerült a gépjármű 
beszerzés kérdése. 
A jelenlévő polgármesterek határozathozatal nélkül (a gépjármű rendkívül rossz állapotára 
tekintettel) azon állásponton voltak, hogy az érintett önkormányzatok vállalják a beszerzés 
költségéhez való hozzájárulást lakosságszám arányosan. 
A gépjármű beszerzése érdekében minden Szendrő központú ügyelettel érintett 
Önkormányzat Képviselő-testülete a soron következő képviselő-testületi ülésén határozatot 
kell hozzon a hozzájárulás összegéről. 
 
Ismerteti a határozati javaslatot, majd kéri annak előterjesztett formában történő 
jóváhagyását.  
 
Képviselőtestület 6  igen szavazattal egyhangúan meghozta a következő határozatot:  

  
Szendrő Város  Önkormányzatának 106/2013.(XI.21.) Határozata 
 

Tárgy: Hozzájárulás a Szendrői orvosi ügyelet gépjármű vásárlásához 
 

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szendrői orvosi ügyelet 
gépjármű helyzetének megoldására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozta:   
Az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása szerint a Társulás 
az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a hétközi, illetve hétvégi orvosi 
ügyeleti rendszer összehangolásáról, közös működtetéséről Szendrő városközponttal. A 




