Beszámoló a Berettyó-Körös Többcélú Társulás
munkaszervezete által ellátott feladatokról
2021. október 18. – 2021. november 14.

Fontosabb intézkedések, tanácskozások, események:
A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 2021. október 25-én döntéseket hozott az
alábbi témákban:
1. Döntés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás 2021. évi költségvetéséről szóló 2. számú
előirányzat módosításáról
2. Döntés a 2021. évi Szociális Munka Napjáról
3. Döntés a Berettyó-Körös Többcélú Társulás Idősek Otthona 2021. évi felújítási kérelméről
A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály JászNagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztálya 2021. augusztus 08-án érkezett
értesítésben tájékoztatta a Társulást arról, hogy a Társulás és az általa irányított költségvetési
szervek 2019. évi kincstári ellenőrzés utóellenőrzésével kapcsolatos ÖPSZEF/945-15/2021. számú
ellenőrzési jelentés javaslataira készített, a Berettyó-Körös Többcélú Társulásra vonatkozó
intézkedési tervet 2021. augusztus 04. napján, a költségvetési szervekre vonatkozó intézkedési
terveket 2021. augusztus 05. napján az Államkincstár megkapta. Az Államkincstár tájékoztatása
alapján az intézkedési tervek alkalmasak a lezárt ellenőrzési jelentésben rögzített hibák és
hiányosságok felszámolására, a folyamatok hatékonyabb, eredményesebb működésének
elősegítésére, ennek alapján a megküldött intézkedési terveket elfogadta.
Az intézkedési tervekben foglalt kötelezettségek teljesítésének határideje 2022. február 25.
Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2021. november 11-én elektronikusan érkezett
levelében díjemelési kérelemmel fordult a Társuláshoz az ügyeleti ellátás megbízási díja
tekintetében figyelemmel arra, hogy a Társulás és a Kft. közt jelenleg érvényben lévő szerződésben
foglalt díjazás nem elegendő a biztonságos ügyeleti szolgáltatás biztosításához. A Kft. tájékoztatása
alapján az elmúlt időszakban az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényi
rendelkezésnek köszönhetően az állami egészségügyi szektorban dolgozó egészségügyi
szakemberek bére központilag megemelésre került, mely díjemelkedés az orvosi ügyeleten feladatot
ellátó kollégák ügyeleti óradíjainak emelkedését is magával vonzza.
A Kft. álláspontja alapján sajnálatos módon az egészségügyi szektorban történő változások miatt a
jelenlegi rendszer nem fenntartható, és mára már veszteséges az orvosi ügyelet működtetése a
térségünkben. Továbbá – mint ahogyan azt a Kft. már korábban is jelezte – a jelenlegi megbízási díj
mellett nem teljesíthető a humánerőforrás kiállítása.
Erre tekintettel a Társulás tagjai, a Mezőtúri Kórház-és Rendelőintézet igazgató asszonya és a Kft.
képviselői közt 2021. november 11-én megbízási díjemelésre illetve az orvosi ügyelet működési
rendjére vonatkozóan egy munkamegbeszélésre került sor, amelynek keretében a Kft. és a Társulás
tagjai megállapodtak abban, hogy konkrét díjemelési igény függvényében egyeztetnek a
továbbiakban a témáról. A Társulás tagjai javasolták, hogy a megbízási díj tekintetében a jelenlegi
szerződés módosítására kerüljön sor a jogszabályi feltételeknek megfelelően. Ezzel kapcsolatban a
későbbiekben még további egyeztetések, munkamegbeszélések és döntés szükséges.
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A Berettyó-Körös Többcélú Társulás munkaszervezetének működésével, az együttműködési
lehetőségek bővítésével, a térség fejlesztésével kapcsolatban várja a tisztelt képviselők észrevételeit,
javaslatait, építő jellegű kritikáit személyesen vagy a tarsulas@bktt.hu e-mail címen.
Mezőtúr, 2021. november 18.
dr. Fejes Erika sk.
ügyintéző

