Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
Gyomaendrőd
12/2012.
JEGYZŐKÖNYV
Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. május 3-i rendkívüli üléséről a Városháza
Dísztermében.
Jelen vannak:

Toldi Balázs alpolgármester,
Arnóczi István János, Betkó József, Iványi Lajosné, Márjalaki József, Nagyné
Perjési Anikó, Poharalec László képviselők,
Megyeri László aljegyző,
Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető,
Tóthné Rojik Edit oktatási előadó, Weigertné Szilágyi Erika pályázati
referens,
Dr. Torma Éva igazgató főorvos,
Vaszkán Gábor a Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület elnöke,
Csikós Anikó jegyzőkönyvvezető

Toldi Balázs alpolgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, Aljegyző urat és valamennyi
megjelentet. Megállapította, hogy a rendkívüli ülés határozatképes, a 12 fős testületből 7 fő volt jelen.
Várfi András polgármester egyéb elfoglaltsága miatt a mai rendkívüli ülésen nem tud jelen lenni, ezért
személyét kérte fel annak levezetésére.
Jelezte távolmaradását Marton Dániel, Lehóczkiné Timár Irén és Béres János képviselő. Dr.
Farkasinszky Erzsébet a Képviselő-testület 2012. február 15-i ülésén lemondott képviselői
megbízatásáról, így a 6. sz. Ev. képviselői mandátuma betöltetlen.
Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolta Arnóczi István János és Márjalaki József képviselőket kijelölni.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangú, 7 igen szavazattal egyetértett, és az alábbi határozatot
hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
275/2012. (V. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítőknek kijelöli Arnóczi István
János és Márjalaki József képviselőket
Határidő: azonnal
Toldi Balázs alpolgármester javaslatot tett a rendkívüli ülés napirendjére az alábbiak szerint:
Bejelentések
A Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület kérelme
Döntés a TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a
kistérségben” című pályázat benyújtásáról
A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
276/2012. (V. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint
határozta meg:
1. Bejelentések
2. A Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület kérelme
3. Döntés a TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok a kistérségben” című pályázat benyújtásáról
Határidő: azonnal
1. Napirendi pont
Bejelentések
Toldi Balázs alpolgármester felkérte Dr. Torma Éva igazgató főorvos asszonyt tegye meg
bejelentését.
Dr. Torma Éva hangsúlyozta, a mai nap folyamán egy olyan rendkívüli helyzet állt elő, amiről
feltétlen bejelentéssel tartozik a képviselő-testület felé. Dr. Macsári Judit háziorvos a mai nappal
beadta lemondását. Dr. Macsári Judit hosszan tartó távollét után úgy volt, hogy május 2. nappal ismét
munkába áll, de a tegnapi nap reggel telefonon jelezte, hogy még sem tud munkába állni, és Dr. Palya
József háziorvos kollégát kérte fel a helyettesítésére. Ezt követően a doktornő a vele történt személyes
megbeszélésen közölte, hogy nem kíván tovább dolgozni, és mai napon írásban benyújtotta az
azonnali felmondását.
Ahhoz, hogy a 6. sz. háziorvosi körzetben ne legyen ellátási probléma, és Dr. Petrikó Attila háziorvost
– akit dr. Frankó Károly háziorvos praxisa kapcsán visszamondtak – tudják alkalmazni szükséges a
képviselő-testületnek dönteni az általa kiosztott tájékoztató anyagban leírt 1-7 pont szerint. Egyrészt
szükséges hozzájárulni Dr. Macsári Judit kinevezésének közös megegyezéssel történő
megszüntetéséhez. Továbbá vissza kell vonni a 134/2011.(III.31.) Gye. Kt. határozatot, melyben a
doktornő praxisjogát hagyta jóvá. A képviselő-testületnek hozzá kell járulni, hogy a 6. sz. háziorvosi
praxist a Városi Egészségügyi Intézmény működtesse, és hogy a praxis feladatait Dr. Petrikó Attila
háziorvos láthassa el 6 hónapra szóló közalkalmazotti kinevezéssel. Amennyiben a képviselő-testület
döntéséről szóló határozat kivonat május 5. napjáig beérkezik az Egészségbiztosító Pénztárhoz, úgy a
folyamatos lesz a körzetben az ellátás és a finanszírozás, nincs szükség helyettesítésre.
Kérte a képviselőket, hogy az ügy fontosságára tekintettel hozzák meg döntésüket.
Poharelec László képviselő megkérdezte, a 6. sz. háziorvosi körzetben mennyi a kártyaszám.
Dr. Torma Éva 1388
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte Megyeri László aljegyzőt, hogy a Főorvos asszony által
kiosztott tájékoztató anyagban leírtak szerint meghozhatja e a képviselő-testület a döntését, hogy a
háziorvosi körzetben a folyamatos működtetést biztosított legyen.
Megyeri László aljegyző válaszolva elmondta, az előkészítés jogilag rendben van, a képviselő-testület
meghozhatja döntését.
Toldi Balázs alpolgármester megkérdezte az 5. pontban szereplő működtetési jog azt jelenti, hogy a
praxis megmarad az önkormányzat tulajdonában, és Dr. Petrikó Attila a háziorvosi tevékenységét
ebben a körzetben végzi.
Dr. Torma Éva válaszolva elmondta, igen, a doktor úr közalkalmazottként fogja ellátni a
tevékenységét.
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Márjalaki József bizottsági elnök megkérdezte, mivel Dr. Macsári Judittal közös megegyezéssel
történne a kinevezésének megszüntetése, megilleti e még valamilyen juttatás.
Dr. Torma Éva válaszolva elmondta, az azonnali hatályú közös megegyezéssel történő kinevezés
megszüntetés esetén a doktornőnek nem lesz további követelése. Indokolt a megszűntetés ezen
formája mivel már így is hosszú időt volt távol, nem lenne szerencsés a betegeket kitenni további
bizonytalanságnak.
Arnóczi István János képviselő az azonnali hatály kapcsán kérdezte, rendkívüli felmondást nyújtott
be a doktornő vagy csak sima felmondást.
Dr. Torma Éva válaszolva elmondta, nem rendkívüli, hanem azonnali hatállyal kérte a kinevezésének
megszüntetését.
Poharelec László képviselő kérdése, hogy Dr. Petrikó Attila kinevezése miért határozott időre, 6
hónapra történne. Miért nem lehet határozatlan időre.
/ Lehóczkiné Timár Irén képviselő megérkezett, a jelenlévő képviselők száma 8 fő./
Dr. Torma Éva válaszolva elmondta csak határozott időre történhet a kinevezés, mert egyébként
pályázatot kellene kiírni.
Toldi Balázs alpolgármester arra kérte a képviselőket, hogy szavazzanak az 1-7 pontokról.
A képviselő-testület egyhangú, 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
277/2012. (V. 3.) Gye. Kt. határozata
1. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul Dr. Macsári Judit közalkalmazotti
kinevezésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
2. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete visszavonja Dr. Macsári Judit praxisjogát, melyet a
134/2011 (III. 31) Gye. Kt. határozatban hagyott jóvá.
3. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az endrődi városrészen lévő 6.
számú háziorvosi praxist továbbra is a Városi Egészségügyi Intézmény működtesse.
4. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 6. számú háziorvosi praxis
feladatait Dr. Petrikó Attila közalkalmazott háziorvos lássa el, határozott idejű – hat hónapra
szóló – kinevezéssel.
5. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dr. Petrikó Attila Gyomaendrőd
Város 6. számú felnőtt háziorvosi körzetében működtetési jogot kérjen, azzal a feltétellel,
hogy a működtetési jog mindaddig megilleti, amíg a felnőtt háziorvosi tevékenységet ebben a
körzetben végzi.
6. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete megbízza a Városi Egészségügyi Intézmény
igazgatóját, hogy a működési engedéllyel kapcsolatos eljárást lefolytassa.
7. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete felhatalmazza Várfi András polgármester, a 2012.
május 4-én sorra kerülő „átadás-átvételi” leltár lebonyolítására.
Határidő: azonnal
2. Napirendi pont
A Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület kérelme
Toldi Balázs alpolgármester elmondta, az egyesület a testület felé benyújtott kérelmében az általuk
megrendezésre kerülő Kihívás Napja programsorozat megszervezéséhez kér 100.000 Ft anyagi
támogatást a sport alap kötött tartalék részéből.

407

Vaszkán Gábor az egyesület elnöke kiegészítésként elmondta, a rendezvény költségét megpróbálták
minél inkább lecsökkenteni, de vannak olyan költségek melyeken nem tudnak spórolni, mint az orvosi
ügyelet biztosítása, hiszen nagy tömegeket mozgatnak meg egész napon keresztül, továbbá szükség
van a hangosításra is és a videó felvétel készítését is szeretnék igénybe venni, hogy azon városlakók
tudomására is eljusson ez a rendezvény, akik nem vesznek részt aktívan ezen a megmozduláson.
Mindezen költségekre 100.000 Ft-ot kérnének a képviselő-testülettől.
Poharelec László képviselő megkérdezte, meddig akarják még erőltetni ezt a rendezvényt, amit senki
nem akar lebonyolítani.
Vaszkán Gábor reagálva elmondta, ez egy városi szintű megmozdulás, az elmúlt évben elég előkelő
helyen végzett Gyomaendrőd. Kétségtelenül nagy szervezési munka áll mögötte, de sportra buzdítani a
város lakosságát, azért még is csak pozitív dolog. Az idei évben az egyesület kapta meg ezt a feladatot,
amit igyekeznek maximálisan ellátni.
Megyeri László aljegyző hangsúlyozta, a sportról szóló helyi rendeletünk is kimondja, hogy minden
évben májusban városi sportnapot kell rendezni az általános és középfokú oktatási intézményekkel,
sportegyesületekkel a Diák Sport bizottsággal közösen. Mivel erre nem igazán volt pénzügyi forrás,
azért döntöttek úgy annak idején, hogy csatlakoznak a Kihívás Napjához.
Január 1-től új élet kezdődik az önkormányzatok életében, ezért a rendeletet is felül kell majd
vizsgálni, hogy egyáltalán miket vállal fel az önkormányzat.
Arnóczi István János képviselő elmondta, tudomása szerint az önkormányzat kötelező feladata lesz a
diáksport. Pályázatok beadásánál plusz pontot jelent, hogy csatlakozunk a Kihívás Napjához.
Poharelec László képviselő továbbra sem tartotta sok értelmét ennek az egész rendezvénynek.
Megkérdezte az egyesület elnökét mennyi összeget terveztek hangosításra.
Vaszkán Gábor válaszolva elmondta, 15.000 Ft-ot számoltak az egész napos hangosításra.
Poharelec László képviselő felajánlotta, hogy az Ovi olimpia rendezvényen és a Kihívás Napja záró
rendezvényén, a Szabadság téren a hangosítást térítésmentesen elvégzi.
Módosító javaslatként 85.000 Ft támogatás megítélését javasolta.
Márjalaki József bizottság elnök módosító javaslata 100.000 Ft támogatás megítélése.
Poharelec László képviselő visszavonta módosító javaslatát.
Toldi Balázs alpolgármester felkérte a képviselőket szavazzanak a beterjesztett döntési javaslatról,
amely szerint 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtanak a DSE-nek a Kihívás Napja
rendezvénysorozat megszervezésére, melynek fedezetéül a sportalap kötött tartalékát jelölik meg.
A képviselő-testület a javaslatot 7 igen szavazattal, 1 nem szavazattal támogatta és az alábbi
határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
278/2012. (V. 3.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Vaszkán Gábor DSE
elnök és Farkas Zoltánné DSE elnökségi tag kérését, a Kihívás Napi rendezvénysorozat
megszervezése ügyében az alábbiak alapján:
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő pénzbeli
támogatást nyújt a Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület – Vaszkán Gábor DSE elnök és
Farkas Zoltánné DSE elnökségi tag - részére 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint összegben, a
Kihívás Napi rendezvénysorozat megrendezésére.
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Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rózsahegyi Kálmán Diáksport
Egyesület részére megítélt támogatás fedezetéül a sportalap kötött tartalékát jelöli meg.
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja Várfi András
polgármestert, hogy a Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesülettel kösse meg a támogatói
szerződést.
Határidő: azonnal
/ Márjalaki József képviselő elhagyta az üléstermet, jelen lévő képviselők száma 7 fő./
3. Napirendi pont
Döntés a TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú, „Egészségre nevelő
életmódprogramok a kistérségben” című pályázat benyújtásáról

és

szemléletformáló

Toldi Balázs alpolgármester visszautalt a képviselő-testület április 26-i ülésére, melyen már tárgyalta
a képviselő-testület az Egészségfejlesztési iroda létrehozását. Akkor úgy határoztak, hogy a pályázat
benyújtásáról a döntést a mai rendkívüli ülésen hozzák meg. A két ülés közti időszakban ismételt
egyeztetetés történt a pályázat író céggel, felkérte az előterjesztőket ismertessék ennek az
egyeztetésnek az eredményét.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos hangsúlyozta, szakmailag nem tud többet elmondani az iroda
létrehozásáról, mint amit a legutóbbi testületi ülésen is elmondott. Valóban lenne előnye annak, ha a
pályázatot a Városi Egészségügyi Intézmény nyújtaná be. A kistérséget tekintve egy nagyon
előremutató pályázat, mert ha létrejön, akkor az egészségre nevelést, a megelőzést fel lehetne
fejleszteni, amire lehetne az alapellátást is építeni, erősíteni. A pályázatíró cég munkatársai elmondták,
hogy a pályázat benyújtásához szükséges adatokat az intézménynek és a hivatal pályázatíróinak kell a
rendelkezésükre bocsátani, ami elég nagy munkát jelentene mindenki számára. A nyertes pályázat
mindenképpen a kistérségi szerepünket erősítené.
Az elnyert pályázat két évre elegendő finanszírozást adna, a további működtetésre nagyjából
megbecsülhető az az összeget, amit a testületnek célszerű lenne elkülöníteni. Hangsúlyozni kell, hogy
az egészségbiztosító által finanszírozott tevékenységeket nem lehet összekeverni a pályázatban
folytatott tevékenységekkel. A pályázatíró cég munkatársai megerősítették, hogy a járóbeteg
intézményt, - a Szarvasi intézményt is- és az alapellátásban résztvevő praxisok 37 %-át kötelező
bevonni. Ha 60 %-át nem vonjuk be a résztvevőknek, akkor nem igazán van esélye a pályázatnak.
Kérte a képviselőket, hogy a költségek ismertetése után hozzák meg döntésüket, mert a mai naptól
számítva 28 nap áll rendelkezésre, ami egy ekkora pályázat összeállításához éppen, hogy elegendő
lesz.
Mint ahogy a legutóbbi ülésen is elmondta, nagyon nehéz a projektmenedzsment összeállítása. Elvben
sikerült szakértőként bevonni Dr. Tóth Erzsébetet a Szarvasi ÁNTSZ volt vezetőjét, továbbá az ő
egykori munkatársát egy vezető védőnőt, Hegyi Gábornét, aki jelenleg munkanélküli. Ő lehetne a
szakmai tanácsadó, a pályázatírás során a pályázatírók rendelkezésére tudna állni.
Megyeri László aljegyző elmondta, a pályázatíró cég az előzetes költségbecslés során is csak
általános információkkal bírt. A pályázati kiírást vették figyelembe, és azt, hogy egy ilyen iroda
működése – a szakmai követelmények, és az ellátandó feladatok ismeretében reálisan milyen
költséggel járnak. Ezt az összeget 100 millió Ft-ban jelölték meg. Ebből az összegből lehetne 2 évig
működtetni, ami fedezné egyrészt a projektmenedzsment költségét, és a 2 fő szakember 2 éves
foglalkoztatását. Ez az összes költségnek a 48 %-át tenné ki, a maradék 52 % pedig a szakmai
programok dologi kiadását fedezné.
Nagyné Perjési Anikó képviselő értelmezése szerint a program megvalósítása 2 év alatt zajlana le és
100 millió Ft-ba kerülne. 2 év után lenne a fenntartási kötelezettség. A kérdése, hogy hány év a
fenntartási kötelezettség, és az alatt a megkezdett programokat tovább kell e vinni. Éves szinten a
szakmai program, bérköltség, stb. olyan 40 millió Ft-ot jelentene.
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Toldi Balázs alpolgármester reagálva elmondta, az előterjesztés szerint 3 év a fenntartási kötelezettség
a két évet követően.
Arnóczi István János képviselő véleménye szerint elsőként lényeges kérdés az, hogy a Városi
Egészségügyi Intézményt marad e önkormányzat intézmény. Amennyiben igen, akkor két év múlva a
3 fő foglalkoztatása és az iroda fenntartása az intézményt fogja terhelni, ami éves szinten 8-10 millió
Ft-ot is jelenthet. A testületnek előre kötelezettséget kell vállalni az intézmény felé, hogy ezt az
összeget a rendelkezésére bocsátjuk, mert azt az intézmény nem fogja tudni kigazdálkodni. A
döntésnél ezt figyelembe kell venni. Nyilván a programokra majd lehet pályázni, de az állandó
költségekre nem. Kérdéses továbbá, hogy a praxisokkal való együttműködést is garantálni tudjuk ilyen
hosszú időre.
Megyeri László aljegyző válaszolva elmondta, a pályázati kiírás szerint a 2 év után minimum 3 év, de
legalább 5 év, amíg az irodát fenn kell tartani. Különböző információk vannak arról, hogy
valószínűleg ezeket az irodákat majd az állam finanszírozza, de erre senki nem mer garanciát vállalni,
ez írásban sehol nincs leírva. Ez ugyan olyan kockázatos döntés, mint bár milyen más egyéb
beruházás. Csak a jelenlegi információkból lehet valószínűsíteni azt, hogy hosszútávon működtethető,
vagy nem. Azt azért figyelembe kell venni, hogy ez nem egy városi, hanem egy kistérségi beruházás
lenne. A kérdés az, hogy az önkormányzat hajlandó e ezt pályázati úton létrehozni, és bízik abban,
hogy az iroda működtetése hosszú távon biztosítható lesz önkormányzat által, vagy állami
finanszírozás útján.
Nagyné Perjési Anikó képviselő elgondolkodtatónak tartotta, hogy ott van az inkubátorházra vállalt
kötelezettsége az önkormányzatnak, amit a mai gazdasági helyzetben nehezen fognak tudni teljesíteni.
Fennállhat a 150 millió Ft visszafizetésének eshetősége is, akkor ha ennek tudatában most felvállalnak
egy ilyen feladatot, ami térségi feladat, és Szarvas nem járul hozzá a fenntartáshoz, akkor mi hogyan
tudjuk azt teljesíteni. A bevételeink egyre csökkennek, ebből a tevékenységből sem várhatunk
bevételt. Kétségtelenül jó lenne ez a pályázat, hogy 100 millió Ft jöjjön Gyomaendrődre, de ilyen
terhet róni az önkormányzatra felelőtlenség lenne a képviselő-testülettől, mivel nem tudjuk, hogy
miből lesz tovább finanszírozva.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos hangsúlyozta, továbbra sem tisztázott kérdés az sem, hogy az irodát
lehet e az intézményen kívül kialakítani, működtetni, lehet, hogy ez önmagában kizáró tényező lesz a
pályázatban. Az intézményben nincs lehetőség a bővítésre az iroda kialakítására.
Az biztos, hogy Szarvas vagy más a kistérséghez tartozó település nem fog hozzájárulni az iroda
működtetéséhez.
Arnóczi István János képviselő összefoglalta, a képviselő-testületnek egyrészt dönteni kell arról,
hogy megadja e azt a garancia vállalást a 3 évre, ami a pályázat benyújtásához szükséges, másrészt,
hogy tud e helyiséget biztosítani – egy önkormányzati tulajdonú ingatlant átadnak az intézménynek
erre a célra. Továbbá kérdés, hogy a háziorvosi praxisokkal az együttműködési megállapodást meg
tudják e szerezni.
Poharelec László képviselő a maga részéről továbbra sem javasolta a pályázat benyújtását.
Szilágyiné Bácsi Gabriella a pénzügyi osztályvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a pályázat
utófinanszírozású, a költségvetésében felmerülő összeget a 25 % előleget leszámítva az
önkormányzatnak kell biztosítani a pályázat elszámolásáig.
Megyeri László aljegyző összegzésként hangsúlyozta, a képviselő-testületnek arról kell dönteni, hogy
benyújtja e a pályázatot vagy nem. Ha igen, akkor az összes feltételt fel kell vállalni. Az összes
pályázati kötöttséggel és kockázat tudatában kell a döntést meghozni.
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Toldi Balázs alpolgármester lezárta a vitát, és felkérte a képviselőket, szavazzanak arról, hogy be
nyújtják e a pályázatot a TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok a kistérségben” című pályázatra.
A képviselő-testület 1 igen 2 nem 4 tartózkodás mellett a pályázat benyújtását elvetette, és az alábbi
elutasító határozatot hozta:
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete
279/2012. (V. 03.) Gye. Kt. határozata
Gyomaendrőd Város Önkormányzata nem kíván pályázatot benyújtani a TÁMOP-6.1.2/11/3
kódszámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című
pályázatra.
Határidő: azonnal

Toldi Balázs alpolgármester megköszönte a jelenlétet és a rendkívüli ülést bezárta.
K. m. f.

Toldi Balázs
alpolgármester

Megyeri László
aljegyző

Arnóczi István János
hitelesítő

Márjalaki József
hitelesítő
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